SJÆLLANDS
KLIMAFORUM
DK2020 Sjælland forventningsafstemning
Hvad får kommunen ud af at deltage i DK2020 og hvad det kræver af kommunen? Hvad og hvilken hjælp
tilbyder Sjællands Klimaforum?

Hvad tilbyder DK2020?
Gennem DK2020-forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal
klimahandlingsplan, som viser vejen til netto nul-CO2-udledning for kommunen som geografisk område
senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen konkret vil tilpasse sig klimaforandringerne. Kommunerne
arbejder med den samme internationale standard for klimaplanlægning kaldet ”The Climate Action Planning
Framework”, forkortet CAPF.

Hvad kræver det af kommunen?
DK2020 kræver, at kommunen afsætter tid og ressourcer til at udarbejde og implementere en robust
klimahandlingsplan, som lever op til C40s krav i CAPF. Opgaven er kompleks og stiller store krav til både
organisering, kompetencer og ressourcer.
Kommunerne forventes:
 At forankre projektet politisk og ledelsesmæssigt
 At indgå i et forpligtende samarbejde med DK2020-partnerskabet (KL, Regionerne, CONCITO og
Realdania) og tage de nødvendige skridt for at opdatere eller videreudvikle eksisterende klimaplan
eller -strategi, ved brug af de standarder, som indgår i DK2020
 At udpege en tovholder/projektleder og afsætte de nødvendige medarbejdertimer til et tværfagligt
team. Antallet af ressourcer vil variere fra kommune til kommune og vil afhænge af kommunens
eksisterende klimaarbejde
Det er, jf. erfaringerne i de tidligere DK2020-kommuner, afgørende, at der i kommunerne udpeges en
dedikeret tovholder / projektleder til DK2020-arbejdet, som er koordinerende indadtil i kommunen og ud
mod Sjællands Klimaforum. Herudover skal bemandingen af projektet omfatte kompetencer inden for de
relevante hovedsektorer i kommunens klimaarbejde samt også gerne afspejle øvrige områder af kommunens
aktiviteter, der ventes at blive berørt af arbejdet.

Hvad kan kommunen forvente af Sjællands Klimaforum
Forankringen og udarbejdelsen af klimaplanerne ligger lokalt i kommunerne. Sjællands Klimaforum er det
lokale DK2020 sekretariat for de sjællandske kommuner og består af tre medarbejdere. Sjællands
Klimaforums opgave er at bidrage med netværk, inspiration, sparring, støtte og koordinering på tværs.
Konkret vil Sjællands Klimaforum bidrage med:











Løbende dialog og assistance i udviklingen af klimaplanen
o Fast kontaktperson
o Sparringsmøde 1 gang om måneden. Løbende mail og telefonkontakt
Indføring i Climate Action Planning Framework
Facilitering af opstart af regionale peer grupper
Understøtte tværkommunale samarbejder, partnerskaber med virksomheder og andre lokale aktører
Initiere og gennemføre faglige workshops og konferencer i den regionale geografi
Understøtte kommunernes databehov, fx ved gennemførelse af analyser og udvikling af viden om fx
CO2-regnskaber, virkemidler, effekter, scenarier
Udforme fælles ansøgninger vedr. finansiering af nødvendige analyser, konsulentopgaver mm.
Sikre sammenhæng med eksisterende fora fx Symbiosen, RessourceCity, DK2020 pilotkommuner m.fl.
Løbende opfølgning i forhold til KKU/KKR formandskabet

