
  

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udtalelse 
 
Med budgetforliget 2015 igangsatte Horsens Byråd et erhvervsfremmeinitiativ med fo-
kus på miljø-, klima-, energi- og ressourceeffektive tilgange, adfærd og teknologi.  
Målet for ”Grøn Vækst Horsens” er, at skabe vækst og arbejdspladser gennem grøn 
omstilling. 
 
Astrid Carl blev ansat som specialkonsulent i Teknik og Miljø den 15.03.2015, med an-
svar for at få beskrevet og politisk besluttet vision, mission, kommissorium, tilgang og 
handlingsplan for den nye erhvervspolitiske satsning. Et arbejde, som udføres med for-
ankring i sekretariatet i Teknik og Miljø og i tæt faglig og strategisk dialog med under-
tegnede og direkte reference til en politisk styregruppe. 
 
Efter 8 måneder er det lykkedes, med stor og bred opbakning fra den politiske styre-
gruppe for initiativet og det lokale erhvervsliv at få vedtaget vision, mission og kommis-
sorium for Grøn Vækst Horsens.  
Handleplanskataloget er under eksekvering og omfatter forskelligartede projekter i flere 
brancher samt ledelse af netværksbaserede aktiviteter.   
 
Astrid har grebet opgaven an med stor energi, entusiasme og faglig kompetence. 
Astrid er en udpræget kontaktskaber og har på kort tid formået at opbygge et stort net-
værk til virksomheder, uddannelsesinstitutioner, erhvervsnetværk mv.  
Endvidere har Astrid, gennem sit netværk og eksterne engagement, sikret en stor me-
diemæssig bevågenhed på den grønne satsning her i Horsens. Dette giver vigtig bran-
ding af initiativet og Horsens og er med til at forankre den lokale politiske opbakning.  
 
Astrid har været mentor og daglig leder for tre praktikanter, som har arbejdet med kom-
munikation og eventmaking. Astrid er lykkedes fint med at etablere et særdeles velfun-
gerende og produktivt hold og har givet de studerende passende udfordringer, der ud-
viklede deres potentiale og bidrog betydeligt til Grøn Vækst Horsens’ fremdrift. 
 
Astrid har endvidere været sekretær for Klimarådet, der rådgiver Teknik- og Miljøudval-
get om klimaspørgsmål og består af politikere og væsentlige lokale interessenter. 
 
Som nævnt deltager jeg aktivt i de faglige og strategiske diskussioner omkring Grøn 
Vækst Horsens og har dermed et tæt samarbejde med Astrid. Herigennem kender jeg 
Astrid som en energisk, positiv, ærlig og idealistisk ildsjæl, som det er en fornøjelse at 
arbejde sammen med.  
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Jeg kan medgive Astrid mine bedste anbefalinger og står til rådighed for mundtlig ud-
dybning, hvis det ønskes. 
 
 

Med venlig hilsen 

 

 
 
Tom Heron 
Direktør for Teknik og Miljø 


