6. april 2021
Til kommunaldirektøren

Invitation til deltagelse i ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”
I november 2020 tilsluttede 45 kommuner sig ”DK2020 – Klimaplaner for hele
Danmark” og påbegyndte dermed arbejdet med at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. 20 kommuner har deltaget i pilotfasen af DK2020, og derfor er 65 danske kommuner nu en del af DK2020-projektet, hvor de følger i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden.
Nu inviteres alle øvrige kommuner til at tilslutte sig klimasamarbejdet i DK2020.
Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs
lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til netto nul-udledning for kommunen
som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.
Kommunerne vil i DK2020-projektet modtage klimafaglig bistand, 1:1 vejledning
og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt og på tværs
af kommunerne, så arbejdet lever op til C40 netværkets globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF). For mere information
om et DK2020-forløb og metoden bag, læs her.
Den klimafaglige bistand, der tilbydes kommunerne i DK2020, varetages af fem
regionale organiseringer med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører, så planerne lever op til international best practice inden
for klimaplanlægning. CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank er overordnet
projektleder og videnspartner, assistereret af det internationale bynetværk C40.
Hvem kan deltage?
Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der træffer beslutning om deltagelse i
DK2020. Alle kommuner, der ønsker at hæve ambitionsniveauet for klimaarbejdet,
opfordres til at søge. Det er ikke en forudsætning at have forudgående erfaring
med udledningsreduktion eller klimatilpasning, men kommunen skal afsætte de
nødvendige ressourcer til at gennemføre projektet.
Rammernes for deltagelse?
Forløbet opstartes i oktober 2021 og klimahandlingsplanerne skal være vedtaget
politisk inden udgangen af maj 2023.

Der skal indsendes en ansøgning om deltagelse. Link til materialet findes her. Der
er åbnet for ansøgning nu, og ansøgninger kan fremsendes frem til den 26. august 2021 kl. 12. Der kan dog eftersendes dokumentation for politisk behandling
indtil uge 40.
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. Antallet af ressourcer vil variere fra kommune til kommune
og vil afhænge af kommunens eksisterende klimaarbejde, hvilke data man
har til rådighed og om man er vant til at arbejde med klima på tværs af forvaltninger.

På vegne af partnerkredsen bag ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark” -

Med venlig hilsen

Nina Kovsted Helk
Filantropidirektør
Realdania

