Til borgmesteren

KL indgår partnerskab om ”DK2020 – klimaplaner i hele
Danmark”
Danmark har en målsætning om at skabe et klimaneutralt samfund i
2050, hvor vi ikke udleder mere CO2 end vi optager. Det kræver en
gennemgribende ændring af vores samfund, som vil påvirke borgere og
virksomheder. Derfor skal Danmarks klimapolitik også være lokalpolitik.
Kommunerne tager allerede et stort ansvar lokalt. I årevis har
kommunerne arbejdet målrettet på at fremme den grønne omstilling,
reducere CO2-aftrykket og håndtere konsekvenserne af
klimaforandringerne lokalt. Det har givet værdifulde erfaringer med at
finde lokale løsninger på de globale klimaudfordringer.
En lang række af de beslutninger, der er nødvendige for at reducere
udledningen af CO2, imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne og
dermed løse klimaudfordringerne for lokalsamfund og borgere, ligger
lokalt.
Kommunerne får brug for at synliggøre og dokumentere i hvilket omfang
man bidrager til at løse klimaudfordringerne – lokalt såvel som nationalt.
Til det er der behov for en ensartet metode.
På den baggrund har 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 partnerskabet viser kommunerne medansvar for målsætningen om,
at Danmark bliver en netto-nuludledende nation senest i 2050 og går
foran ved at planlægge klimahandling i kommunerne, der lever op til
Parisaftalens målsætning.
20 kommuner har allerede gjort nyttige erfaringer i DK2020, som en
udvidelse af DK2020 nu sikrer alle kommuner får gavn af. De 20
kommuner fortsætter arbejdet, som en del af partnerskabet.
Partnerskabet omfatter både et tilbud til den enkelt kommune – samt et
arbejde på tværs i hvert KKR med regionen. Forankringen af den
tværkommunale opgave drøftes i de fem KKR senere på ugen.
Formålet med brevet her er at give et billede af, hvordan et DK2020forløb vil se ud som deltagerkommune, for at kvalificere en drøftelse om
deltagelse, som vi gerne vil bede jer tage lokalt i kommunalbestyrelserne
efter sommerferien.
Projektforløb for kommunen
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Alle kommuner tilbydes med partnerskabet et individuelt
vejledningsforløb, der skal understøtte kommunen i at udarbejde
klimahandlingsplan, der viser vejen mod netto-nul udledning i 2050 i
overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger.
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Kommunerne vil i DK2020-projektet modtage klimafaglig bistand, 1:1
vejledning og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet
lokalt, så det lever op til C40’s globale standard for klimaplanlægning
Climate Action Planning Framework (CAPF). Se vedlagte beskrivelse af
denne metode, som vil være rammen for den lokale klimaplanlægning.
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Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der træffer beslutning om
deltagelse i DK2020. Kommunen vil skulle afsætte ressourcer internt til
planlægningsindsatsen samt deltagelse i faglige workshops med andre
kommuner. I regi af KKR vil der skulle afsættes ressourcer til at løfte
opgaverne tværkommunalt og i samarbejde med regionerne.
Partnerskabet løber fra 2020 til 2023. Projektforløbet for kommunerne
afvikles i to runder: 1. runde med opstart i november i år, 2. runde med
opstart november 2021. Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år for
kommunen.
Til baggrund er vedlagt et faktaark med en uddybet beskrive af, hvordan
et DK2020-projektforløb for en kommune vil se ud, samt en beskrivelse af
metoden, Climate Action Planning Framework. Vedlagt er ligeledes en
oversigt over hvilke elementer, der skal indgå i kommunens ansøgning
om deltagelse.
Tilslutning
KL har en ambitionen om, at alle kommuner tilslutter sig projektet. KL har
arbejdet for at alle kommuner får tid og rum til at drøfte og beslutte
deltagelse i DK2020 i kommunalbestyrelserne.
KL vil følge op på hvor mange kommuner, der tilslutter sig DK2020, samt
i hvilken runde kommunerne ønsker at deltage. Tilbagemeldingen kan
ske løbende som DK2020-deltagelse behandles i
kommunalbestyrelserne og senest med udgangen af august 2020.
KL opfordrer til, at der udpeges en administrativ kontaktperson i
kommunen, som KL kan have en opfølgende dialog med.
Information om deltagelse og kommunens kontaktperson sendes til
chefkonsulent i KL, Mette Skovbjerg: mesk@kl.dk
Vi håber, I får nogle gode drøftelser lokalt – og vil tage imod tilbuddet om
at deltage i ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark”.
Med venlig hilsen
Jacob Bundsgaard
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