
Initiativretsforslag  

Fremføres af Charlotte Kirchheiner Hansen på vegne af Det Konservative Folkeparti. 

Det Konservative Folkeparti bringer i forslag, at den samlede Kommunalbestyrelse beder 
administrationen om at lave konsekvensberegninger af en række tiltag benævnt ”Grøn 
nytårsplan for FNs verdensmål 12”. 

Sustainable Development Solutions Network konkluderede i 2018, at OECD-landene 
ligger langt fra målet hvad angår de af FNs verdensmål, som vedrører klima, natur og 
miljø. Danmark er især langt bagud på FNs verdensmål 12 og verdensmål 14. 
Se: http://www.sdgindex.org/assets/files/2018/01%20SDGS%20GLOBAL%20EDITION%20WEB%20V9%20180718.pdf#page=22 

  
Samtidig bliver klodens tilstand, for hver ny rapport, som FNs klimapanel udgiver, 
forværret, hvad angår klima, natur og miljø. Der er derfor behov for at accelerere tempoet i 
den grønne omstilling. Det kræver politisk nytænkning, mod og handlekraft. 
  
Den grønne nytårsplan er en handleplan, som bidrager til opfyldelsen af FNs verdensmål 
12 ved bl.a. at reducere affald, skabe miljøbevidsthed og stimulere til mere bæredygtigt 
forbrug. 
  
Hensigten med konsekvensberegningerne er, at kommunalbestyrelsen på et senere 
kommunalbestyrelsesmøde får et overblik over de økonomiske og administrative 
konsekvenser af ”den grønne nytårsplan”. Forslagsstillers ønske for planen er, at den er 
stort set omkostningsfri, og at konsekvensberegningerne dermed betyder, at planen kan 
iværksættes så hurtigt som muligt og optimalt set som en samlet plan. 

Der er forskningsmæssigt og/eller erfaringsmæssigt belæg for at sige, at de 9 tiltag hver 
for sig og samlet set vil have en positiv effekt på vores lands og kommunes alt for høje 
forbrug af de fælles naturressourcer. Der lægges derfor ikke op til en længere analyse af 
rationalerne bag de udvalgte tiltag. Her håber forslagsstiller, at administrationen – og 
efterfølgende kommunalbestyrelsen – tør/vil lægge sig op ad erfaringer og anbefalinger fra 
andre kommuner samt organisationer inden for området – både for at spare tid og 
ressourcer. 

Supplerende argumenter for den grønne nytårsplanen:  

• Tiltrække nye børnefamilier 
• Dygtiggøre vores skolebørn inden for natur, teknik og innovation 
• Vores egne borgere forventer en bæredygtig dagsorden 
• Tiltrække nytænkende medarbejdere 
• Tiltrække iværksættere og innovative virksomheder 
• Sætte Hørsholm på landkortet for andet end håndtryks-regler og 

likviditetsproblemer 
• Hørsholm Kommune har – som alle kommuner i Danmark - en forpligtelse til at 

bidrage til Regeringens mål om, at Danmark opnår en bedre placering inden for 
FNs verdensmål 12. 

• Bidrage til Danmarks førerposition inden for grøn teknologi og jobskabelse 



Grøn nytårsplan for FNs verdensmål 12 

9 nemme tiltag i retning af FNs Verdensmål 12: ”Ansvarligt forbrug og produktionsformer” 

 

1. 80 % økologi i de offentlige køkkener i 2023  
Eventuelt med årlige delmål 

 
2. Kun certificeret fisk og skaldyr i de offentlige kø kkener fra 2020  

 
3. 50 % mindre kød i de offentlige køkkener i 2023 

Eventuelt med årlige delmål 
 

4. 50 % mindre madspild i de offentlige køkkener i 2023 
Eventuelt med årlige delmål 

 
5. Ingen indenrigs flyrejser i kommunalt anliggende fr a 2019 

 
6. De 4 kommunale skoler skal have Grønt Flag senest i  2021 

 
7. Ingen anvendelse af éngangs-vandflasker, plastbe stik og plastkrus på 

kommunale arbejdspladser fra 2019 
 

8. Blive “Klimakommune plus” senest i 2022    
 

9. Revidere kommunens indkøbspolitik i 2019, så den bl iver mere grøn     

 

Vedr. pkt. 2: Forudsætningen for realiseringen af mål 1 og 2 er uddannelse af personalet 
samt opfyldelse af mål 3 og 4. 
Vedr. pkt. 3: Vi bliver med dette tiltag den den første kommune i Danmark med fastsatte mål 
for reduktion af kød i de offentlige køkkener. Greenpeace har tilbudt at stille sig til rådighed 
for at måle baseline og indsatsen år for år. 
Vedr. pkt. 8: Vi bliver ”Klimakommune plus” gennem at arbejde med minimum to af seks 
kriterier. Vi starter med at arbejde med grøn indkøbspolitik. 
 


