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Afrapportering fra virksomhedssporet fra Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling 

Resumé 

Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling er Herlev Kommunes første § 17, stk. 4 udvalg. Udvalget er 
nedsat for at arbejde med grøn strategi, grøn omstilling og ESCO 2.0, samt verdensmålene 11, 12, 
13 og 17. Udvalgets arbejde falder i tre spor, hvoraf første spor - virksomhedssporet – afsluttes 
med en rapport med konkrete forslag til det videre arbejde med grøn omstilling for og med 
erhvervslivet i Herlev Kommune.   

Forvaltningen indstiller 

1. At rapporten fra Udvalget for Grøn Strategi og Omstilling drøftes og tages til efterretning. 
2. At forvaltningen indarbejder de forslag fra udvalget, som kan rummes indenfor den 

eksisterende drift. 
3. At forvaltningen indenfor rammerne af Budget 2021 fremlægger forslag til, hvordan andre 

af udvalgets forslag kan realiseres.  

Sagsfremstilling 

Med vedtagelsen af Budget 2019 besluttede aftaleparterne at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, der 
skal arbejde med grøn strategi, grøn omstilling og ESCO 2.0, samt verdensmålene 11, 12, 13 og 17. 
Arbejdet forløber i tre spor, hvoraf virksomhedssporet er det første.  
 
Virksomhedssporet blev nedsat i august måned 2019 og består af otte virksomhedsrepræsentanter 
og tre medlemmer fra kommunalbestyrelsen: 
 
Virksomhedsrepræsentanter:  
Martine Sig Rasmussen, Carl Ras A/S - Formand 
Stig Bisgaard, Brdr. Lauridsen Aps.  
Carsten Rudkjøbing Larsen, Brunata A/S 
Morten Rotvit, Handelsbanken A/S, Herlev Afdeling  
Dorthe Thieme, Ibo Aps. 
- Udtrådt den 18. maj 2020 
Dennis Lindholm, Jakobsen og Ringvei Eft. Aps.  
Michael Raffnsøe, Max Burger - We Love Burgers A/S  
Morten Quirinus, Promana A/S 
 
Fra kommunalbestyrelsen: 
Michele Møller Amundsen, (A) – Næstformand  
Henrik Hilleberg, (C) 
Ibrahim Benli, (Ø) 
 
Udvalgets arbejde har været struktureret som arbejdende møder, hvor forvaltningen mellem 
møderne har samlet op og bearbejdet udvalgets input. Udvalget har blandt andet arbejdet med 



    Sidetal:  2 

temaer, som har relevans for samarbejdet mellem kommunen og virksomhederne. Udvalget har 
konkret drøftet tiltag indenfor strategi og kommunikation, indkøb, affald, energi, klima og trafik, 
grønt byggeri og grønne byrum samt grønt erhvervssamarbejde. Udvalgets medlemmer har 
endvidere foreslået og drøftet en række eksempelprojekter.  
 
Udvalget i virksomhedssporet afslutter deres arbejde med en rapport til kommunalbestyrelsen 
med konkrete forslag og overordnede anbefalinger til det videre arbejde med grøn omstilling. 
Rapporten er vedhæftet som bilag. Formand for udvalget, Martine Sig Rasmussen fra Carl Ras 
A/S, præsenterer til temadrøftelsen udvalgets anbefalinger for kommunalbestyrelsen. 
 
Rapporten påpeger, hvad virksomhedsrepræsentanterne anbefaler skal være tilstede, for at Herlev 
Kommune bedst muligt støtter op om en omstilling til grønnere drift både indenfor kommunens 
egen drift og i forhold til virksomhederne i kommunen.  
 
Udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at overveje følgende: 

 At Herlev Kommune er tydelig med konkrete mål for den grønne omstilling. 
 At arbejdet med bæredygtighed skal tage udgangspunkt i værdierne værdiskabende, 

samarbejdende, videndelende og imødekommende. 
 At erhvervsteamet udvides.  

 
Derudover anbefaler udvalget følgende konkrete initiativer til at nå målene: 

1. At der oprettes en Grøn Erhvervspris.  
2. At der er et systematisk fokus i Herlev Kommunes Erhvervsnyt på grøn omstilling.  
3. At Herlev Kommune faciliterer workshops, netværk og en Grøn Stafet for virksomhederne 

med virksomhedernes aktive deltagelse.  
4. At Herlev Kommune sikrer bæredygtigt byggeri, grønt fokus i lokalplaner og skabelse af 

grønne byrum. 
5. At Herlev Kommune har bæredygtige indkøbsparametre og fokus på at købe lokalt. 
6. At Herlev Kommune bidrager til opstart og fortsættelse af konkrete eksempelprojekter, 

som inspirerer og skaber modeller for partnerskaber mellem kommunen, virksomheder og 
eventuelle tredjeparter.  

 
Forvaltningens vurdering er, at de fleste af udvalgets forslag til konkrete initiativer kan indeholdes 
indenfor rammerne af kommunens nuværende drift. Det gælder initiativerne 1, 2, 3 og 6. De 
øvrige foreslåede anbefalinger kræver bearbejdelse af forvaltningen, inden de kan konkretiseres i 
egentlige tiltag, som fremlægges for kommunalbestyrelsen inden for rammerne af Budget 2021. 

Lovgrundlag 

Den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.  

Økonomi 

Intet at bemærke. 

Beslutningskompetence 
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Kommunalbestyrelsen 

Beslutning 

Afbud: 
Kim Wacker (A) 
Kim Kristensen (O) 
 
Ad 1.: Taget til efterretning. 
Ad 2.: Tiltrådt. 
Ad 3.: Tiltrådt. 

Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 12. august 2020, pkt. 103: 

Afbud: 
Kim Wacker (A) 
Gert Biilmann (V) 
 
Ad 1.: Taget til efterretning. 
Ad 2.: Tiltrådt. 
Ad 3.: Tiltrådt. 
 

Bilag 

 Kommissorium for §17 stk 4 udvalg om Verdensmål og ESCO 20 
 Afrapportering virksomhedssporet Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling 

  

 


