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Uddrag af Budgetaftale 2016 – Horsens Kommune

1.3. Erhvervsservice
GRØN VÆKST ALLIANCE
I budgetaftale 2015 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2015 og herefter årligt 1 mio. kr. til området. I dette budget afsættes yderligere 0,5 mio. kr. årligt til det grønne klimaområde.
Arbejdet med grøn erhvervssatsning og omstilling er et en vigtig politisk satsning, der
skal sætte Horsens på landkortet blandt de kommuner, der arbejder dedikeret og ambitiøst med klima og miljø. Indsatsen skaber arbejdspladser og vækst i erhvervslivet bl.a.
ved at understøtte et tæt samarbejde med erhvervsuddannelserne, Horsens Vand og
erhvervslivet. Satsningen understøtter væksten, bla. fordi den falder i tråd med VIAs seneste etablering af en forsyningsingeniøruddannelse.
Horsens Kommune har et særligt stort potentiale for at skabe værdi for erhvervsliv,
kommune og uddannelse, samt klima og miljø, gennem udvikling og samarbejde på
tværs. I 2015 færdiggøres en strategi og handleplan for den grønne erhvervssatsning,
som godkendes af den politiske styregruppe. Den grønne erhvervssatsning markedsføres fremover som GRØN VÆKST ALLIANCE.
Forligspartierne ønsker, at der i regi af GRØN VÆKST ALLIANCE igangsættes projekter
med cirkulær økonomi, hvor der arbejdes på at skabe industrielle symbioser med lokale
virksomheder. Formålet er, at inspirere til kommercielle samarbejder, hvor én eller flere
virksomheders restprodukter genanvendes som input i andre virksomheders produktionsprocesser – eksempelvis overskudsvarme, affald, spildevand eller restmaterialer fra
byggeri, metalindustri, fødevareproduktion.
De senere år har Danmark flere gange oplevet konsekvenserne af de globale klimaændringer. Danmark er blevet ramt af stormflod i bl.a. Isefjorden ligesom en række voldsomme regnskyl har medført store ødelæggende oversvømmelser i en række byer. I
Horsens Kommune oplevede vi i 2015 ganske usædvanligt voldsomme regnskyl allerede i april, der medførte millionstore skader på kommunens bygninger og på borgeres
ejendomme i Horsens by.
Horsens Kommune har vedtaget en klimatilpasningsplan i 2014. Planen kortlægger risikoområderne i kommunen og beskriver muligheder for at håndtere udfordringerne, samt
anvende de øgede vandmængder på en intelligent måde til skabe rekreative områder,
som eksempelvis i Horsens Enge.

Der skal nu iværksættes en række konkrete initiativer, særligt i samarbejde med Horsens Vand. Der vil være tale om jobskabende investeringer på trecifret millionbeløb, der
i vidt omfang foretages af Horsens Vand og finansieres over spildevandsafgifterne. De
ekstra ressourcer, som afsættes i budget 2016 går især til planlægning og styring af klimatilpasningsinitiativer i Horsens Kommune. Det understreges, at indsatsen for sikring
mod oversvømmelse og skybrud i størst muligt omfang sammentænkes med den forebyggende indsats for reduktion af udledningen af drivhusgasser.
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