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Oversigt over indhold i handleplanen 
Denne handleplan til klimaplanen for Økonomi & Arbejdsmarkedsforvaltningen består af følgende: 

- Baggrund for udarbejdelse af handleplanen 
- Indsatser  
- Opfølgning på indsatserne  

 

Baggrund 
Byrådet godkendte på sit møde 9. december 2020 Vejle Kommunes klimaplan. Klimaplanen er den del af 
Realdanias DK2020 projekt, hvor 20 danske kommuner i 2020 skal udvikle ambitions klimaplaner, skal vise vejen 
for Paris-aftalens målsætninger. Dermed går arbejdet med klimaindsatserne ind i en ny fase, hvor fokus skifter 
fra godkendelse af de overordnede målsætninger og til beslutning om og igangsættelse af konkrete indsatser i 
form af tilpasninger af planer og politikker, indgåelse af samarbejder og tilpasninger i forvaltningen.  

Klimaudvalget har efter Byrådets godkendelse drøftet implementeringen af klimaplanen. De 10 politiske 
fagudvalg har ansvaret for at prioritere og gennemføre klimaindsatser på deres område i de seks 
fagforvaltninger. Det er her Klimaudvalgets visioner omsættes til konkrete politiske handlinger inden for de 
enkelte fagområder. Det er den enkelte forvaltning, der prioriterer og finansierer de mål og handlinger, der er 
besluttet i klimaplanen. Det vil være muligt at søge medfinansiering i Grøn Pulje, hvor der i budgetforlig 2021-24 
blev afsat 15 mio.  

Direktørerne har ansvaret for at udarbejde handleplaner for de enkelte udvalg, som skal præsenteres for 
udvalget. Handleplanerne skal udarbejdes så der udvælges indsatser, som giver mening på fagområdet og giver 
reelle klimagevinster.  

Denne handleplan beskriver indsatserne under Arbejdsmarkedsudvalget i Økonomi & 
Arbejdsmarkedsforvaltningen. Det vigtigste fokus for indsatserne under Arbejdsmarkedsudvalget er at sikre 
tilstrækkelig arbejdskraft til den grønne omstilling. 

Indsatser 
Handlinger skal prioriteres efter deres indvirkning på CO2-reduktion og klimatilpasning, men også i forhold til 
andre faktorer. I Klimaplanen er beskrevet 5 principper, som Økonomi & Arbejdsmarkedsforvaltningen skal 
forholde sig til, når nye projekter udvælges.  

Principper 
 Vi går efter de langsigtede løsninger 
 Partnerskaber og lokale arbejdspladser drifter den grønne omstilling 
 Vi gør det let, at træffe det grønne valg 
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 Den grønne omstilling skal komme flest mulige til gavn 
 Forebyggelse og tilpasning skal tænkes sammen 

Indsatser under Arbejdsmarkedsudvalget 
Det vigtigste fokus for indsatserne under Arbejdsmarkedsudvalget er, at sikre tilstrækkelig arbejdskraft til den 
grønne omstilling. Arbejdsudvalget har på mødet den 11. februar 2021 besluttet to initiativer på 
arbejdsmarkedsområdet, som skal indgå i handleplan, der bidrager til at understøtte Vejle Kommunes Klimaplan 
2020-2050.  

 

Fokus på fremtidens grønne job 
Dette initiativ er bragt ind i Job7.dk samarbejdet, hvor behovet for ”grøn arbejdskraft” hos virksomhederne i 
Trekantsområdet afdækkes, og hvilke mulige uddannelses- og opkvalificeringstiltag, der eventuelt vil kunne 
igangsættes. 

 

Grønne nyttejobs 
Jobcenter Vejle vurderer i samarbejde med Teknik & Miljø den nuværende nytteindsats klimavenlighed, og det 
bliver samtidig undersøgt, hvorvidt det er muligt at gøre den nuværende nytteindsats mere klimavenlig.  

 

Indsatserne er mere detaljeret beskrevet i bilagsmaterialet.  
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Opfølgning på indsatserne i handleplanen 

 

Byråd 
Klimaplanens mål og handlinger revideres i starten af hver Byrådsperiode. Det afgående byråd sikrer en 
afrapportering for arbejdet, der kan danne udgangspunkt for det nye Byråds beslutninger.  

 

Klimaudvalget  

Klimaudvalget følger årligt op på, om handlingerne i Klimaplanen skrider planmæssigt frem og følger i den årlige 
CO2 opgørelserne viser, at vi er på rette vej. 

 

Arbejdsmarkedsudvalget 
Arbejdsmarkedsudvalget vil blive orienteret om status på indsatserne løbende.  
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Direktionen 
Direktionen følger kvartalsvist op på indsatserne 

 

Økonomi & Arbejdsmarkedsforvaltningen 
I forvaltning følges løbende op på indsatserne og efterhånden, som nye ideer til projekter opstår vil disse indgå i 
orienteringen af Direktionen og Fagudvalg.  

Ved udarbejdelse af nye strategier og planer vil Klima blive indarbejdet.  
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