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Resume
Byrådet godkendte den 9. december 2020, sag 232, Vejle Kommunes DK2020-Klimaplan.
Forud for dette har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget på møde den 28. september 2020,
sag 86, drøftet potentielle klimaindsatser inden for sundhedsområdet. Klimaudvalget beder
nu fagudvalgene om en ny drøftelse med henblik på at konkretisere ønsker til særlige
indsatsområder, inden en forestående handleplan skal ligge klar i marts 2021.

Sagsfremstilling
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøftede på møde den 28. september 2020, sag nr. 86,
mulighederne for et øget fokus på klimahensyn, såvel inden for udvalgets eget drifts- og
udviklingsområde som i et samarbejde på tværs med andre fagudvalg.
Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne samlet en række forslag til, hvordan området
fremadrettet kan styrke arbejdet med at fremme klimahensyn og skabe CO2-reduktion.
Udvalgets anden runde klimadrøftelse vil indgå som afsæt til den kommende implementering
og forankring af Klimaplanen i fagudvalgene.
Nogle af forslagene går i retning af mere fysiske og umiddelbart synlige tiltag på
driftsområdet, mens andre mere vedrører indsatser i relation til udviklingsområdet i form af
ændret adfærd med videre.
Byrådet godkendte den 9. december 2020, sag 232, Vejle Kommunes Klimaplan. Som led i
det videre arbejde med DK2020 skal der senest ultimo marts 2021 udarbejdes konkrete
handleplaner for fagudvalgene.
Forvaltningen foreslår følgende konkrete indsatser:
Indkøb, forbrug mv.
Der igangsættes et arbejde med målrettet at reducere brug af plastik. Tandplejen har
allerede investeret i bl.a. specielle kassetter til sterilisation af redskaber, men der er
fortsat mange potentielle alternative muligheder til brug af plastik i tandplejen.
Investeringer og anlæg
Udskiftning af bilparken. Fremover vil Sundhedsafdelingen i videst muligt omfang
enten lease eller eje miljøvenlige biler, fortrinsvis el-biler

Sundhed og bæredygtighed tænkes ind i forhold til investeringer af nye anlæg, fx
træningsbaner oven på P-huse, særlige motionstrapper eller ladestandere til elbiler/cykler ved anlæg af nye P-pladser.
Borgeradfærd - motion og sund livsstil i et klimaperspektiv
Der igangsættes et arbejde med identificere tilbud, hvor der er flere aktiviteter der kan
flyttes udenfor, for derved at reducere opvarmede m2, og samtidig sikre mindre risiko
for smittespredning og lignende.

Der identificeres og afprøves projekter, som kan koble sundhedsfremme (bevægelse)
med klima. Eksempelvis ´re-walk´ (gåtur med mening), hvor sårbare unge udstyres
med en gribetang og samler skrald mens samtalen finder sted. Eller ´recycling´ på
cykelture, hvor der sættes et andet formål (indsamling af plast på restepladser og
lignende) ind ved siden af motionen. Tilsvarende indsatser kunne eventuelt indarbejdes
på tilbud om livsstilshold i Sundhedskurser.
ØKONOMI
Det forventes, at de fleste tiltag kan rummes inden for eget budget. I det omfang der viser sig
særligt store omkostninger i forbindelse med nogle af tiltagene, så vil de blive forelagt
udvalget inden igangsætning.

Sagens videre forløb
Sagen skal alene behandles af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,
at de beskrevne indsatser godkendes.

Beslutning
Godkendt.
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