Rudkøbing den 19. oktober 2019

HC Rasmussen, formand, Radikale Venstre på Langeland og Strynø
Jette Purup, næstforkvinde, Alternativet, Langeland og Strynø
Til politikerne i Langeland Kommunalbestyrelse

BUDGET 2020: Klimakommune - en investering i besparelser
Forslag: På budgettet for 2020 afsættes et beløb svarende til en halvtidsstilling til
forberedelse af, at Langeland Kommune bliver klimakommune ved årsskiftet 2020/21.
Aftalen om at blive klimakommune indgås med Danmarks Naturfredningsforening, og
kernen er, at kommunen forpligter sig til at reducere sin CO2-udledning med minimum
to procent (og gerne mere) hvert år i minimum i fem år (gerne flere).

Baggrund: Som (kommende) klimakommune skal kommunen
1.

2.

udarbejde en opgørelse over kommunens CO2-udledning (”år-nul-opgørelse”).
Opgørelsen skal bl.a. omfatte
- forbrug af el og varme i alle kommunens bygninger (rådhus, skoler,
børneinstitutioner, plejehjem, haller, bibliotek, museer osv.)
- forbrug af brændstof i alle kommunens køretøjer og færge
udarbejde en klimahandlingsplan hvert år, så længe aftalen løber.
Handlingsplanen skal gøre rede for, hvordan kommunen vil nå målet –
minimum to procent reduktion af CO2-udledningen om året.

Begrundelse: Det tjener et dobbelt formål at nedsætte kommunens energiforbrug:
Det gavner klimaet og kommunen sparer penge.
I det første år – 2020 - vil udgifterne overstige besparelserne, for det kræver ressourcer
at kortlægge kommunens energiforbrug og udarbejde den første handlingsplan. Men
det bliver rutine, og når der kommer skred i bl.a. energioptimering af bygninger og
mere CO2-venlig transport, vil kommunen opnå varige besparelser.
Kommunalbestyrelsen har med sin planstrategi 2019-2031 besluttet at prioritere syv af
FNs 17 verdensmål, bl.a. mål 13: Klimaindsats, som forpligter til at ”handle hurtigt for
at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser”.
Vi minder også om, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af
kommuneplanen i 2018 lovede Radikale Venstre, at ”forslaget (om at blive
klimakommune) vil blive fremlagt til politisk behandling senere på året” – altså 2018…
Derfor: Hvis I fortsat udsætter at blive klimakommune, så – mener vi – bør jeres indsats
for at reducere kommunens CO2-udslip afspejle sig i budget 2020 på anden vis.
Hvis I har brug for flere oplysninger: Kontakt jeres kolleger på Ærø eller i Svendborg,
begge er klimakommuner. Eller snak med Jens la Cour, seniorrådgiver i DN, jlc@dn.dk
3119 3245.

