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Kommissorium for grøn erhvervssatsning og - omstilling
i Horsens Kommune 2015 – 2018
Baggrund
I budgetaftale 2015 har et enigt byråd vedtaget en grøn erhvervssatsning og – omstilling, der
skal sætte Horsens Kommune på landkortet blandt de kommuner, der arbejder dedikeret og
ambitiøst med klima og miljø samtidig med at der skabes vækst i erhvervslivet gennem grøn
omstilling og fokus på bæredygtighed. Der er afsat 0,5 mio. kr. for 2015 og herefter årligt 1 mio.
kr. til arbejdet med den grønne erhvervssatsning og - omstilling.
Vores erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner og forsyningsselskaber har unikke styrkepositioner indenfor energi, vand, forsyning og byggeri. Disse styrkepositioner omfatter blandt
andet:





VIA University College, der som den eneste undervisningsinstitution i landet tilbyder en
uddannelse til forsyningsingeniør.
Forsyningsselskaberne, der har et uudnyttet potentiale for forretningsudvikling inden for
blandt andet energi og vand.
Insero-koncernen, der har særlige kompetencer inden for energiområdet.
Erhvervslivet, særligt den stærke logistik- og transportsektor, der kan opnå store forretningsmæssige fordele ved at indgå i projekter under overskriften grøn omstilling.

I regi af den grønne erhvervssatsning og – omstilling styrkes samarbejdet mellem erhvervsliv,
vidensinstitutioner, forsyningsselskaber og kommune yderligere ved etablering af målrettede
samarbejdsfora. Dette skal endvidere understøtte Horsens Kommunes og VIA University College’s strategiske samarbejde med Chengdu omkring samme områder.
Den grønne omstilling dækker bredt over en række indsatsområder. I tillæg til overskrifterne i
budgetaftale 2015 om forsyning, byggeri, vand og energi, skal der arbejdes med områder som
drivmidler, emissioner, CO2-reduktion, proces- og produktdesign, råstoffer, affald, indvinding af
procesmaterialer, genanvendelse og cirkulær økonomi.

Organisering
Politisk styregruppe
Arbejdet med den grønne erhvervssatsning og -omstilling er politisk forankret i en styregruppe
bestående af formændene for forligspartierne med borgmesteren som formand.
Styregruppen mødes to gange årligt, hhv. i et årligt status- og beslutningsmøde og et årligt dialogmøde med Klimarådet. På status- og beslutningsmødet gennemgås det forgange års aktiviteter og resultater, hvorefter de planlagte aktiviteter for de kommende år fremlægges og drøftes.

På mødet med Klimarådet, som kan være sammenfaldende med Klimarådets møde med TMU,
drøftes emner af overordnet aktuel karakter.
Administrativ styregruppe
Det løbende arbejde forankres i en administrativ styregruppe bestående af kommunaldirektøren,
direktøren for teknik og miljø, udviklingschefen og koordinatoren for den grønne erhvervssatsning og – omstilling.
Samarbejde med eksterne parter
Der etableres et åbent og fleksibelt ’Grønt Netværk’, hvor erhvervsvirksomheder, forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer mv. er med til at definere tilgang og
aktiviteter for realiseringen af den grønne erhvervssatsning og - omstilling. Grønt Netværk er organiseret på tre niveauer med hhv. et strategisk, taktisk og operationelt sigte, og aktørerne kan
hermed bidrage på præcis de niveauer, områder og tidspunkter, hvor de vurderer det er relevant
og attraktivt.
Grønt Netværk afholder en årlig workshopdag med aktuelle temaer udvalgt i dialog med netværkets deltagere blandt andet med det formål at identificere konkrete projektsamarbejder mellem
aktørerne.
Netværket skal ligeledes arbejde med muligheder for borgerdeltagelse.
Horsens Kommune er vært og facilitator for netværket, og deltager, når det er relevant, også i
konkrete processer eller projekter. Netværket forankres i Teknik og Miljø.

Mål
Det er en central målsætning, at denne erhvervssatsning sigter mod at generere vækst i erhverv
og beskæftigelsen. Realisering af målene forudsætter, at der arbejdes i parallelle spor som involverer erhvervsvirksomheder, forsyningsvirksomheder, transportsektoren, boligsektoren,
kommunens egne bygninger, landbrug, private husstande mv. Endvidere er det en forudsætning, at identifikationen af konkrete projekter sker med udgangspunkt i en behovsafklarende dialog med ovennævnte aktører. Hermed sikres, at de kommercielle incitamenter i projekterne er
tilstrækkelige for alle hovedaktører, og at projekterne således bidrager til udvikling, vækst og arbejdspladser.
En særlig udfordring i målopfyldelsen er omstillingen af transportsektoren fra fossile til ikkefossile drivmidler. Der vil således være behov for et særligt fokus på transport- og logistikområdet. Her har Horsens Kommune en stærk erhvervsmæssig styrkeposition og dermed et godt udgangspunkt for en styrkelse gennem arbejdet med for eksempel omstilling til fremtidens vedvarende drivmidler.
Arbejdet med den grønne erhvervssatsning og – omstilling skal bidrage til at opfylde Horsens
Kommunes mål for CO2–reduktioner og skal understøtte vækst og udvikling i erhvervsvirksomheder og vidensinstitutioner. Der sigtes mod en styrkelse af erhvervsliv, forsyningsselskaber og
vidensinstitutioner indenfor viden og grønne teknologier, og dermed på at skabe nye grønne arbejdspladser i Horsens Kommune.
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Værdiskabelsen af den grønne erhvervssatsning og -omstilling for samfundet Horsens Kommune skal belyses og dokumenteres, og der fremlægges årligt en status for den politiske styregruppe.
På baggrund af kommissoriet udarbejdes en strategi og handleplan for arbejdet med den grønne
erhvervssatsning og – omstilling.
De konkrete mål og delmål for grøn erhvervssatsning og – omstilling frem mod 2018 er:
1. Opfyldelse af Horsens Kommunes officielle målsætninger
a. En reduktion af CO2-udslippet fra det geografiske område Horsens Kommune i
2020 med 20 % i forhold til 2007. Dette mål er beskrevet i Borgmesterpagten,
som Horsens Kommune tiltrådte i 2011.
b. En reduktion af Horsens Kommunes CO2-udslip med 2 % årligt på egne aktiviteter, som defineret i den Klimakommuneaftale Horsens Kommune som virksomhed har indgået med Danmarks Naturfredningsforening.
c. Andelen af vedvarende energi i el- og varmeforsyningen skal udgøre 100 % i
2035. Målet er fastlagt ud fra regeringens mål som er beskrevet i energiudspillet
Vores Energi, november 2011.
d. I 2050 skal alle fossile brændsler være udfaset i hele energiforsyningen, inklusiv
transportsektoren. Målet er fastlagt ud fra regeringens mål som er beskrevet i
energiudspillet Vores Energi, november 2011.
2. Transportområdet
a. I samarbejde med transport- og logistikvirksomheder samt energiforsyningsselskaber og andre relevante aktører igangsættes et projekt vedrørende omstilling af
lastbilstransporten til ikke-fossile drivmidler. Der søges ekstern finansiering til projektet.
b. Der iværksættes et projekt, der skal afklare mulighederne for og konsekvenserne
af omstilling af væsentlige dele af den kommunale transport til ikke-fossile drivmidler med henblik på en implementering i driften.
3. Formidling og finansiering
a. Der etableres et overblik over igangværende og planlagte projekter under grøn
omstilling i eller med nøgleaktører fra Horsens Kommune. Endvidere etableres en
platform for kommunikation af projekterne og de opnåede resultater.
b. Aktiviteter under grøn erhvervssatsning og – omstilling igangsættes som projekter
sammen med lokale aktører og når det er hensigtsmæssigt søges ekstern finansiering hos for eksempel EUDP, MUDP, EU og relevante fonde.

4. Horsens Kommune vedtager en overordnet, langsigtet Klima- og Energistrategi, der sætter rammen for alle fremtidige aktiviteter.

3

