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335 Deltagelse i DK2020 partnerskab for klimaplaner
06.00.07-P20-2-20 – BentHumm
Resumé
Sagen forelægges PMT for beslutning om Stevns Kommune skal deltage i det landsdækkende
partnerskab, DK2020, om udvikling af klimaplaner.
Indstilling
Teknik & Miljø indstiller til PMT via DIR, at
1. Stevns Kommune deltager i anden runde af DK2020-partnerskabet med opstart
november 2021.
Direktionen, 17. august 2020, pkt. 5:
Anbefales med en bemærkning om, at deltagelsen forudsætter, at der afsættes varige midler
til en klimamedarbejder, idet de nuværende midler til området udløber ved udgangen af 2021.
Beslutning
Godkendt - evt økonomi indgår i budgetforhandlingerne.
Sagsfremstilling
KL indgået et partnerskab for perioden 2020-2023 med Realdania og regionerne om DK2020
med den ambition, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner.
Partnerskabet skal herudover synliggøre det lokale klimalederskab kommunerne har taget på
sig og styrke kommunernes rolle på klimaområdet overfor regering og folketing.
Med DK2020 får kommunerne en fælles metode til udarbejdelse af en klimahandlingsplan. Det
er kommunen selv, der beslutter indsatser, fokus og virkemidler – det er alene metoden, der
bliver ens. Derudover kommer kommunerne med i et fællesskab med andre kommuner, hvor
der udveksles erfaringer, så de lokale løsninger på klimatilpasning og initiativer til CO2reduktion kan samles og deles mere systematisk.
Projektforløbene kører i to runder. Der er plads til 40 kommuner i første runde af projektet og plads til 40 kommuner i anden runde med opstart november 2021.
Deltagende kommuner forventes at:
 Være villige til at forankre projektet politisk og i topledelsen i kommunen.
 Være villige til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt til at
opdatere eller videreudvikle deres eksisterende klimaplan eller -strategi.
 Udpege en kontaktperson og afsætte de nødvendige medarbejdertimer til et tværfagligt
team.
Stevns Kommune har i mange år arbejdet for at nedbringe CO2-udledningen; har udarbejdet
grønne regnskaber; er klimakommune; og arbejder på at målene i Stevns Kommunes
strategiske energiplan 2016-2020.
Det er administrationens vurdering, at det vil være nyttigt og givtigt at deltage i DK2020
partnerskabet - dels for at få hjælp, sparring og nye værktøjer til det praktiske arbejde med at
nå klimamålene - og dels for at stå sammen med andre kommuner og KL om klimaindsatsen.
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Det er gratis at deltage i partnerskabet, men der skal dog afsættes medarbejdertimer.
Administrationen vil indhente erfaringer fra de kommuner, der deltager i første runde af
projektet, for at få en nærmere vurdering af ressourceforbruget. Den umiddelbare vurdering
er, at den tid der bruges på partnerskabet, kommer godt igen i forhold til den tid der i øvrigt
skal bruges på klimaopgaven.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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