
Høringssvar - klimaafgift 
 
Sundhed og Omsorg bakker selvfølgelig op om CO2-reducerende tiltag, men der skal være en sammenhæng 
mellem tiltag, mål og ressourceanvendelsen.  
 
I indstillingen lægges der op til en række håndtag, som skal påvirke indkøbsadfærden til at blive grønnere. 
Som konklusion til de adfærdsændrende tiltag vil Sundhed og Omsorg gerne understrege, at vi tror på, at vi 
når længere ved samarbejde og inddragelse med relevante medarbejdere fremfor tvang ved pålæggelse af 
klimaafgift, som i sidste ende kan påvirke vores borgere i negativ retning.  
 
Derudover bør der være opmærksomhed om, at magistratsafdelingerne også bør tilføres midler til den 
administrative håndtering af klimaafgiften. I indstillingen forslås alene, at Indkøb og Udbud tilføres øgede 
ressourcer. 
 
Det foreslås, at der pålægges en klimaafgift på; 

- Udvalgte fødevarer, som har en høj CO2-udledning.  
- Fossile drivmidler til kommunale køretøjer 

 
 
Klimaafgift på udvalgte fødevarer 
Sundhed og Omsorg arbejder på nuværende tidspunkt med nye former for kost, og der tilbydes kurser i 
klimavenlige alternativer til de traditionelle valg. Dette med fokus på, at maden fortsat opfylder 
ernæringsbehovene. Via kurser og præsentation af alternative råvarer prøver vi i Sundhed og Omsorg at 
skabe adfærdsændringer gennem inddragelse og oplysning. Samtidig skal det påpeges, at fællesskab 
omkring maden og måltidet har stor betydning. Mange ældre holder af traditionelle retter, så derfor skal 
det fortsat være muligt at anvende blandt andet oksekød, hvis dette har betydning for livsglæde og 
livskvalitet.  
 
Sundhed og Omsorg er i tvivl om, hvorvidt dette er lovligt i forhold til plejehjemmene, da en klimaafgift kan 
ses som en indirekte beskatning af borgerne. Når borgerne på plejehjem betaler til kostpakken, så dækker 
det løn til køkkenpersonale og råvarer. Det vil sandsynligvis blive dyrere at købe ind, og derfor kan 
taksterne stige. Alternativt skal der arbejdes med et tilskud til taksterne på mad. Indføres dette tilskud, vil 
klimaafgiften ikke medføre adfærdsændringer blot en merudgift for Sundhed og Omsorg. En klimaafgift vil 
også få en mindre betydning for afregningen af kommunens private leverandører. Samlet betyder det at 
beregningen og kommunikation af taksterne bliver mere bureaukratisk.  
 
Dertil er der en risiko for at klimaafgiften betyder mere administration. For at undgå at madbudgetterne på 
plejehjem, folkehusene mv. udhules, er det besluttet, at klimaafgiften skal tilbageføres til enhederne. 
Denne tilbageførelse er en administrativ ekstra opgave, som skal udføres af magistratsafdelingerne.  
 
Såfremt man fastholder klimaafgiften, vil vi foreslå, at der arbejdes efter en alternativ model, hvor 
klimaafgiften i stedet anvendes til at lempe prisen på klimavenlige alternativer fx bælgfrugter, grøntsager, 
økologi mv., så vi undgår for meget administrativt arbejde og en udhuling af madbudgetterne. Dette vil i en 
vis udstrækning understøtte den klimavenlige adfærdsændring. Vi indgår meget gerne i et samarbejde 
herom.  
 
Økonomiske konsekvenser 



I indstillingen lægges der op til, at Indkøb og Udbud tilføres 0,25 mio. kr. årligt for at varetage opgaverne 
omkring klimaafgifter og skyggepriser. Skal der være sammenhæng i dette, bør magistratsafdelingerne 
ligeledes tilføres ressourcer for håndteringen af opgaven. 
 
Efter en henvendelse til Indkøb og Udbud har vi fået oplyst, at konsekvensen for Sundhed og Omsorg vil 
være 2,8 mio. kr. (ud fra vores madforbrug i 2019). Pengene vil herefter blive tilbageført til fx kurser i 
klimavenlige fødevarer. Det er en tung administrativ øvelse – hvor vi er bekymret for, om målet reelt kan 
indtræffe i form af adfærdsændringer.  
 
Drivmidler til kommunale køretøjer  
I Klimastrategien 2020-2030 er en af målsætningerne, at egen bilflåde skal være fossil/emissionsfri ultimo 
2025. Sundhed og Omsorg arbejder målrettet på at nå målet, og udfaser løbende benzin- og hybridbiler. I 
den kommende tid skal der ses på, hvordan vi i Sundhed og Omsorg kan udskifte vores busser til el-busser.  
 
Der er således stor opmærksomhed på udfasningen af fossile drivmidler. Ønskes der en forceret 
udskiftning, skal der også arbejdes mere indgående med ladestrukturen. Sundhed og Omsorg har i længere 
tid efterspurgt dette. Pt. er ladestrukturen ikke klar til en hurtigere skifte. Derfor bliver denne klimaafgift 
blot en ekstra belastning af driftsbudgetterne. Desuden findes der endnu ikke tilstrækkelige med fossilfrie 
alternativer på eksempelvis minibusser. 
 
 
 
 


