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Klimahandlingsplan på Voksenområdet

Resumé
Byrådet vedtog den 9. december 2020 klimaplanen DK2020. Klimaudvalget
besluttede den 15. december 2020, at hvert fagudvalg skal udarbejde en
klimahandlingsplan. Voksenudvalget får her forslag til klimahandlingsplan på
Voksenudvalgets område til godkendelse.
Sagsfremstilling
Den 9. december 2020 vedtog byrådet klimaplanen DK2020. Klimaudvalget
besluttede den 15. december 2020, at der for hvert fagudvalg og med godkendelse
inden 1. maj, udvikles en konkret handlingsplan, der anviser de indsatser og
indsatsområder, som udvalget kan bidrage inden for.
Voksenudvalget har drøftet klimahandlinger i relation til klimaplanen DK2020 på
møderne 28. september 2020 og 18. januar 2021. Velfærdsforvaltningen har ud fra
drøftelserne på disse møder lavet følgende forslag til en klimhandlingsplan på
Voksenområdet.
Klimahandlingsplan på Voksenområdet
Klimahandlingsplanen på Voksenområdet tager udgangspunkt i de fire
fokusområder, som Voksenudvalget besluttede på mødet d. 18. januar 2021:
•
•
•
•

Reduktion af forbrug
Øget biodiversitet
Reduktion af kørsel
Bæredygtighed

I forhold til konkretisering af de enkelte fokusområder, er det Voksenudvalgets
holdning, at de bedste tiltag sker i den borgernære drift, og at der kan være forskel
på, hvilke tiltag der giver mest ”klimaværdi” fra tilbud til tilbud.
Voksenudvalget vil gerne sende et klart signal om, at man gerne ser borgerne
inddraget, således at klimaindsatsen sammentænkes som en naturlig del af den
pædagogiske indsats. Samtidig ser Voksenudvalget gerne, at de gode erfaringer
med virtuelle møder, hjemmearbejde og lignende tænkes ind, hvor det giver
mening, med henblik på reduktion af både kørsel og forbrug. Det opfordres til at
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tænke relevante interne og eksterne samarbejdspartnere ind i tiltagene, hvor det
giver mening.
Første handling i klimahandlingsplanen på Voksenområdet vil derfor være, at hvert
tilbud beslutter hvilke tiltag, der giver mening at igangsætte på deres tilbud inden
for de fire fokusområder. Voksenudvalget forelægges årligt en status for
konkretisering af de fire fokusområder og arbejdet med dette for de enkelte tilbud.
Øvrige handlinger:
• Det skal undersøges, om det er muligt at etablere repairværksteder flere
steder i kommunen. Inspirationen er repairværkstedet i Vejle, der blev
etableret som en del af innovationsmålene i Velfærdsforvaltningen i
fællesskab med Spinderihallerne. Her er udgangspunktet borger til borger
hjælp i forhold til reparationer og genbrug af alt fra radio over cykler til
borde og stole.
•

Det skal undersøges om Voksenudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget i
fællesskab kan etablere aktivitetstilbud med afsæt i ”bæredygtig
genanvendelse”.

Sagens videre forløb
På temabyrådsmødet den 9. juni 2021 skal udvalgsformændene præsentere deres
udvalgs klimahandlingsplan.
Deltager i behandlingen
Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.
Velfærdsdirektøren indstiller,
at Voksenudvalget godkender klimahandlingsplanen på Voksenområdet.
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