Furesø Klimapartner
-

-

Bliv klimapartner
o gør Verdensmål til Hverdagsmål
o gør Verdensmål til Furesø virkelighed
Alle kan gøre en klimaindsats – både små og store

Hvorfor?
Furesø Kommune sætter fokus på verdensmål nr. 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund)
og nr. 13 (klimaindsats). Arbejdet sigter på konkrete lokale indsatser med værdi for både
virksomheder og kommune. Udfordringen er at få involveret de ca. 4000 virksomheder i
Furesø. Involveret og engageret i at skabe handling og forandring, der kan gøre en positiv
forskal for klimaet.
Hvad?
Ideen bag Furesø Klimapartner er, at alle virksomheder i Furesø Kommune inviteres til at
blive Klimapartner. De deltagende virksomheder forpligtiger sig til at sætte mål for
klimaindsatsen på et eller flere af 4 indsatsområder:
•

Affalds og emballage

•

Varme- og energiforsyning

•

Grønne Indkøb

•

Grøn mobilitet

•

Din egen ide

Virksomhederne sætter individuelle mål og kan efter eget valg supplere med andre
relevante bæredygtighedsmål. Målene skal være dynamiske og offentlige.

Hvordan?
Det vigtigste element i Furesø Klimapartner er, at virksomheder på tværs af brancher og
lokalgeografi handler og kan inspirere hinanden. Det skal være et dynamisk netværk,
drevet af erhvervslivet og for erhvervslivet. Derudover skal det være let at forstå og opfylde
kriterierne for at blive klimapartner. Furesø kommune faciliterer og bidrager til processerne
på en sådan måde at det bliver så nemt som muligt, at erhvervslivet nemt kan drible med
klimapartner.

Kommentar [SRP1]: Morten sætter du disse leverencer i
gang, det er jo lidt for sent når jeg komme hjem d. 20 april
(dagen efter EKU)
Kommentar [SRP2]: Flemming, sætter survey op med
udgangspunkt i de fem indsatsområder i brevet og på
hjemmesiden
Survey: gør den grønne forskel bliv klimapartner
Her får du hjælp til at blive klimapartner, link til de fem
indsatsområder

De konkrete virkemidler kan være

Kommentar [SRP3]: Vi skal have lavet et mærke/logo og
digitalt tryk virksomhederne kan bruge i mail, på
hjemmeside

Mærkning
Når en virksomhed har opstillet konkrete mål for at reducere virksomhedens klimaaftryk, får
virksomheden mulighed for, at kunne anvende Furesø Klimapartners mærke/logo på tryk og digitalt –
ligesom virksomhederne kan modtage klæbemærkat til f.eks. montering ved indgangsdøren.
Derudover er det oplagt at arbejde med årlig uddeling af certifikater til de virksomheder, der har
opnået den klimaindsats de har sat som mål. Derudover kan der gives særlig omtale af
klimapartnere der udmærker sig på særlig vis i forskellige kategorier, som f.eks. hurtig målopfyldelse,
kreative løsninger eller ekstraordinær vidensdelingsindsats.
Derudover kan der årligt kåres ”Årets klimapartner”.

Virksomheden er Klimapartner når følgende er udfyldt på hjemmesiden
Klimapartner 22
Min klimapartner ambition er xxx
På hjemmesiden lægges 8 små cases fra både SMV og store virksomheder.

Organisering
Styre/arbejdsgruppe under EKU
Fire årlige møder
-

Definerer indsatser der godkendes på EKU
Det er Styre/arbejdsgruppen der ar afsender på alle Klimapartner tiltag,
indsatser og tilbud

Indsatser understøttes af sekretariatsfunktion
Indsatser evalueres og opgøres med DK2020 Fremtidens klima i Furesø

Kommentar [SRP4]: Vi skal have lavet et certifikat som
virksomhederne kan få når deres mål er opfyldt. Flemming
kender den lokale layouter som klimapartner
arbejdsgruppen håber kan få opgaven

Hvornår?
Furesø Klimapartner præsenteres på mødet i Erhvervskontaktudvalget den 19. april
2022. I forlængelse heraf inviteres alle de ca. 4.000 virksomheder i Furesø Kommune via
e-boks og på erhvervstræffet den 19. maj 2022 skyder vi indsatsen i gang og præsenterer
Klimapartner
Klimapartner understøttes med sekretariatsbistand
-

Kontakt til virksomhederne,
o 3 møder i erhvervsområderne, hvor Torben Bo giver en forsmag på klimapartner
o Klimapartner præsenteres 19. maj, af Torben Bo
o Præsentationen 19. maj følges op af brev i Eboks
o Virtuel guide på hjemmeside, til den første nemme klimaindsats,
o Guide til at indfri klimaindsatsen på hjemmeside.
o Når virksomhederne har tilmeldt sig på hjemmesiden følges det op med en invitation
om at deltage i et fysisk møde specifikt om den valgte klimaindsats, På hvert af de
fem møder videns deler virksomhederne og de kan få hjælp til at komme i mål med
den valgte indsats om henholdsvis Affaldssortering og emballagehåndtering, varmeog energiforsyning, Indkøb, Grøn mobilitet og Din egen ide. De fem møder er således
arbejdsmøder med det formål at videndele under titlen Furesø hjælper Furesø og
Furesø hjælper verden, fjerne benspænd, identificere næste skridt og sætte nye mål.
Her bistår Viegand og Mogøe med rådgivning
o Fysisk tilmelding til Klimapartner kan ske direkte på møderne med
Erhvervsområderne og ved Erhvervstræffet 19. maj.
o Fortælle alle de gode historier

Furesø hjælper Furesø og Furesø hjælper verden er gennemgående og klimapartner skal hele tiden
gøre os klogere, så vi inviterer alle med i klimapartner og til at dele deres erfaringer med hinanden
så vi styrker Erhvervslivets sammenhængskraft, robusthed og grønne bundlinje.

Furesø Klimapartner for kommunens samlede erhvervsliv.

Kommentar [SRP5]: Brev til eboks skal produceres,
klimapartnergruppens ønske er:
Kort og præcist
Gør den grønne forskel forskel –bliv Klimapartner.
Bliv klimapartner og gør verdensmål til hverdagsmål.
Alle tiltag er værdifulde
Alle kan være med.
Baggrund: kort baggrund om at Klimapartner er et lokalt
Furesø Projekt hvor vi i fællesskab har sat en ambition og
den ambition om ar virksomheder i Furesø bidrager til at
Furesø Kommune er klimaneutral i 2030.

Klimadetektiv – et ønske om at udvikle Klimapartner yderligere, med det forudsætter
finansiering
En klimadetektiv som del af Furesø Klimapartner skal se med friske øjne udefra og den store lup
fremme. En opsøgende indsats virker. En klimadetektiv kan skabe dialog, vidensdeling, skabe
samarbejde, vise vej til viden, promovere mærkningen og kort sagt ”holde verdensmålene højt og få
ting til at ske”. Klimadetektiven kan med fordel arbejde med afsæt i vores fælles kommune,
koordinere med Furesø Kommunes øvrige initiativer og Erhvervsforeningerne må virke som
ambassadører ved at gå foran og blive klimapartnere.
Rollen som klimadetektiv er at bistå virksomhederne med at identificere de klimaindsatser der giver
størst effekt.
Funktionen som Klimadetektiv skal udvide klimapartner med en opsøgende og udviklende funktion
samt understøt klimapartner med sekretariatsbistand

