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Indledning
ULN har startet et tre årigt projekt med at etablere en klimalandsby. Hensigten er at undersøge, om man
gennem lokale initiativer, udviklet og gennemført af borgerne, med støtte fra Vejle Kommune, kan
nedbringe C02 udledning fra et område og give borgerne mulighed for at handle selv. Det tilstræbes, at
klimaprojektet også skal bidrage til at styrke det lokale fællesskab.
Borgernes grønne omstillingspulje er et et-årigt forsøg. Borgerne kan søge op til 20.000 kr. til grønne
klimainitiativer. Projekterne indstilles af Teknik & Miljø og behandles af ULN. Målet er at give borgerne
mulighed for at afprøve forskellige initiativer som understøtter Vejle Kommunes klimaplan.

Emneoversigt
Emner: Klimalandsby. Grøn pulje til aktive borgere.
Tværgående indsatser
Klimalandsby og grøn pulje er tværgående indsatser. Borgerne vælger egne aktiviteter med afsæt i
hverdagen. Initiativerne må derfor forventes at ske inden for alle dele af klimahandlingsplanen og områder
som Natur, Miljø, Transport, Energi og i samspil med lokale institutioner indenfor Velfærd, Uddannelse,
Pasning og Sundhed.

Klimalandsby
Relation til klimaplanen
Klimalandsbyprojektet understøtter klimaplanens fokus på lokalt engagement og CO2 reduktion.
Status
Påbegyndt
Synergieffekter
Defineres når klimalandsby er valgt og dens handlinger er defineret.
Aktører
Borgere i landsbyen, samt de aktører de vælger at inddrage fx lokale institutioner, organisationer eller
virksomheder.
Opfølgning
Treårigt projekt. Det er planlagt at klimalandsbyen skal være inspiration for andre tilsvarende projekter, så
der arbejdes med aktiv formidling og dermed en form for opfølgning over for andre landsbyer.
Succeskriterier
Størst mulig CO2 reduktion. At klimaindsats medvirker til at styrke lokale fællesskaber. At der anvises
handlinger med effekt som borgerne selv kan gå i gang med. At give borgerne oplevelsen af, at de er aktive
medspillere i klimaplanen.
Handlinger
Handling
Udpege en
klimalandsby

Beskrivelse
Arbejde med en konkret landsby om at
nedbringe CO2 og arbejde med lokale
fællesskaber samtidigt
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Deadline
2023

Økonomi
1,8 mio.

Barrierer

Mandat

Borgernes grønne omstillingspulje
Relation til klimaplanen
Borgerne kan søge projekter. Projekterne vurderes bl.a. ud fra om de fremmer Vejle Kommunes klimaplan.
Status
Et-årigt forsøg. Evaluering november 2021.
Synergieffekter
Synergi mellem flere mål er et af kriterierne, der benyttes til at vælge projekter.
Aktører
Borgerne i Vejle Kommune. Byudvikling & Arkitektur er ansvarlig for at behandler ansøgninger og indstille
til beslutning hos ULN.
Opfølgning
Kommunen følger op på at projekter er gennemført som ansøgt. Ansøger er ansvarlig for opfølgning på
indhold.
Succeskriterier
Der er ikke fastsat succeskriterier. Der ønskes nytænkning, lokal handling, mange ansøgninger, gode og
synlige klimaeffekter.
Handlinger
Handling
Oprette pulje

Beskrivelse
Borgerne bliver udførende på mindre lokale
klimahandlinger og kan selv tage medansvar
for den grønne omstilling.
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Deadline
2021

Økonomi
200.000

Barrierer

Mandat
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