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1 (Åben) Opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område - status på klimaindsats 
og klimatilpasning
 
Sags ID: EMN-2017-03360

Resumé
Som en del af den løbende temabaserede opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område gives 
på dette møde en status på kommunes klimaindsats og arbejdet med klimatilpasning i kommunen.  

Baggrund
På Teknik og Miljøudvalgets møde den 2. maj 2017 blev der givet en status på 
trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen. På dette møde præsenteres status på klimaindsatsen i 
kommunen. 

Vedr. klimaområdet gives på mødet en generel status på de igangværende og kommende 
klimatilpasningsprojekter, som udspringer af de 9 risikoområder, der er udpeget i kommunens 
klimatilpasningsplan. 

Der gives ligeledes en status på kommunes opfyldelse af målene i klimakommuneaftalen med 
hensyn til udledning af CO2. 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller,

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

2 (Åben) Kvartalsrapportering 2. kvartal 2017 - Teknik- og Miljøudvalgets område
 
Sags ID: EMN-2017-03358

Resumé
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Som en del af den nye politiske arbejdsform er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal 
skal have en rapportering som supplement til den ordinære kvartalsrapportering. 
Rapporteringen for Teknik- og Miljøudvalgets område indeholder økonomital, grafer, nøgletal og en 
status på aktuelle aktiviteter, der er centrale i arbejdet med visioner og politiske mål inden for 
området. 

Baggrund
I kvartalsrapporten gennemgås den samlede økonomistatus for Teknik- og Miljøudvalgets område 
for 2. kvartal 2017. 

Der gives en særskilt status på de 3 bevillingsområder Park og Vej, Klima, Natur og Miljø, som 
ligger inden for det skattefinansierede område, samt Forsyning, som ligger inden for det 
takstfinansierede område.
Samtidig nævnes relevante fokusområder inden for de enkelte bevillingsområder.
Sidst i rapporten gives en status på anlæg for alle bevillingsområder samt en opsummering af 
bevillingsstatus.  

 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At kvartalsrapporteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning, Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod. 

Bilag
1. Kvartalsrapport TMU - 2. kvartal 2017 (1845848 - EMN-2017-03358)
2. 2017 - 08 - Budgetændringer TM (1921720 - EMN-2017-03358)

3 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2016-06129
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Jeanne Toxværd (Ø) spurgte ind til varigheden af ”grøn mand” på Strandvejen. 
Mulige tiltag indgår i overvejelserne i forbindelse med trafikhandleplanen. 

Bilag

4 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2016-06129 
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