Involvering af Furesø Kommunes otte centre
Kommunes otte centre er alle afgørende for, at de mål, der opstilles i Klimaplanen, realiseres. Disse
er involveret jf. nedenstående.
Center for By og Miljø
De primære indsatser i Klimaplanen er forankret i Center for By og Miljø og afdelingerne:
• Vej, Trafik og Grøn omstilling
• Plan og Byg
• Natur og Miljø
Center for By og Miljø er således afgørende for, at de klimaindsatser, der vedrører den strategiske
energiplanlægning, fysiske planlægning samt transport og infrastruktur realiseres og opnås jf.
Furesø Kommunes vision og målsætninger i Klimaplanen.
Center for Økonomi og Ressourcer er vigtigt for alle mål i Klimaplanen, der vedrører
kommunens egen virksomhed, hvor klima og grøn omstilling skal vægtes sammen med de
økonomiske hensyn i alle politiske beslutninger. Som noget helt centralt er erhvervsindsatsen
forankret her tæt på de øvrige udviklingsaktiviteter i kommunen.
Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv har en rolle, da Centret har den direkte kontakt til
alle de foreninger og institutioner, der har en vigtig rolle i forhold til udbredelse og forankring af
indsatser på tværs af aktiviteter og borgere i Furesø Kommune.
Center for Dagtilbud og Skole er en vigtig samarbejdspartner, idet daginstitutioner og skoler
spiller en væsentlig rolle ved, at det pædagogiske personale i lokale indsatser klæder børn på til
mere klimavenlig adfærd. Det er også i centret, at Miljø- og klimaambassadørindsatser og
Fremtidsværkstedets nyskabende teknologiindsatser er forankret. Senest i projektsamarbejde med
Concito kaldet Den Grønne Rygrad med formålet om at danne ramme for arbejdet med grøn
dannelse i grundskolen ved at styrke klima- og bæredygtighedsundervisningen med udgangspunkt i
STEM-fagene.
Center for Børn og Voksne har ansvaret for en klimaindsatser med det lokale cykelværksted,
Pedalartisten, hvor voksne mennesker med udviklingshæmning vedligeholder de 120 klimacykler,
som medarbejderne i Furesø Kommune bruger i arbejdstiden. Den mobile cykelbane fragtes fra
dagtilbud til dagtilbud.
Center for Social og Sundhed har ligesom Center for Dagtilbud og Skole en væsentlig rolle i at
omlægge alle de offentlige køkkener til at opnå 80 % økologi og samtidig reducere CO2udledningen. Centret er også afgørende, når klimaindsatsen om at reducere CO2-udledningen fra det
kommunale vareforbrug skal implementeres, da der her indkøbes mange plejeartikler. Center for
Social og Sundhed varetager en stor indsats for, at medarbejderne bruger cykel til transport, uanset
om det er i hjemmeplejen eller sundhedsplejen, og at den kørsel, der sker i bil, er med brug af
elbiler.
Jobcenter Furesø bidrager til, at nye Furesøborgere både lærer sprog, kommer i job og
introduceres til Furesø Kommunes klimaindsats, så de bakker op om den grønne omstilling.
Sprogcenter Furesø har længe haft et særligt fokus på, at deltagerne forstår kommunens grønne

omstilling, at de forstår, hvorfor deres børn får økologisk mad i daginstitutionen, og at de lærer dem
at cykle, sortere affald m.m. Med andre ord at kompetencer i relation til klimatiltag understøttes
blandt alle borgerne i kommunen. I forbindelse med at større grupper af flygtninge kommer til
Furesø Kommune, er det også Jobcenter Furesø, der ad flere omgange har haft en særlig rolle i at
uddanne klimaambassadører blandt flygtningene med det formål, at de nye Furesøborgere har fokus
på klimabelastning eksempelvis ved brug af el, vand og varme i dagligdagen.
Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg har en væsentlig rolle at spille i forhold til, at
kommunens egen bygningsmasse er CO2-neutral i 2030 og i særdeleshed for, at den mangeårige
indsats for at udnytte nye teknologier og samarbejde med Miljø- og klimaambassadørerne om
klimarigtig adfærd fortsætter.

