
Tjek selv reduktionspotentialet i din kommune

Bygninger udgør rammen om kommunens aktiviteter,
men er også den største kilde til CO2-udledning.
Typisk står de for langt over halvdelen af den samlede
udledning.

Siemens har analyseret potentialet for en selv-
finansieret CO2-reduktion i de kommunale bygninger.
Analysen bygger på erfaring fra mere end 15 offentlig-
private partnerskaber, der alle har realiseret en
20-30 % CO2-reduktion på få år.

Pengene findes allerede

Ofte er kommunens budget så begrænset, at det er
vanskeligt for alvor at leve op til ønsket om klima-
handling.

I et Klima+ partnerskab med Siemens kan kommunen
realisere så store energibesparelser, at de kan finan-
siere den nødvendige opgradering af bygningerne.
Den samlede renovering er med andre ord selv-
finansierende. Det er mest klima for pengene.

Hvor stort er potentialet for
yderligere CO2-reduktion i
din kommune?

Tjek din kommunes potentiale på siemens.dk/klimaplus 
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Rigide regler spænder ben
for grønnere fjernvarme
Et nyt værk i Sorø, som kan lave fjernvarme ud af haveaffald,
ser ud til at blive et af ganske få værker af den slags her-
hjemme. Ubegribeligt, lyder dommen.

/// FRA FORSIDEN

6 Udligningsudspil giver usikkerhed om pengene
kan bruges

9 Ny styreform er hverken fugl eller fisk
10 Partier afviser reform af styreformen
10 Saver udspil midt over: Det er symptombehandling
11 Levetid bliver en del af udligningen

/// NYHEDER

12 Kort nyt

/// BAGGRUND

14 Kæmper om statslige millioner
16 Socialrådgivere trænger til mere praktik
18 Kirken nedlægger veto
24 Rigide regler spænder ben for grønnere

fjernvarme
26 Et lille stykke plast kan ødelægge et helt

læs haveaffald
30 Kommunen er altså ikke din familie
36 Det lå i generne

/// JOB OG LEDELSE

40 Sosu-seniorer i kø til at få nedsat tid

/// DE FASTE SIDER

4 Leder
22 Debat
27 Ny Viden
28 Kronik
34 Aktuelt
38 Økonomisk perspektiv
44 Netværk

Det skal ikke
kun være en

god løsning for de social-
demokratiske vestegns-
borgmestre, men også
for resten af landets
kommuner.
Sophie Løhde, Venstres politiske ordfører
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Forslag om styrefom møder
skepsis og undren

– Jeg mister al indflydelse, siger
beskæftigelses- og integrationsborg-
mester i København Cecilia Lonning-
Skovgaard (V).


