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Nordjylland sætter fælles retning for
klimaindsatserne
En ny fælles ambition på klimaområdet skal styrke Nordjyllands samlede bidrag til
nationale og internationale mål om klimaforbedringer.
Bæredygtig energi, CO2-lagring, cirkulær økonomi, banebrydende forskning, grøn
transport, kommunale og regionale klimahandlingsplaner og listen kunne fortsætte i en
uendelighed. Nordjylland har rigtig mange jern i ilden, når det kommer til
klimaindsatser. Nu får de grønne indsatser en ny dimension.
Sammenhængene skal styrkes på tværs af kommuner og region, og de nordjyske sejl
skal sættes ind mod samme mål. Kort sagt skal man have to plus to til at give fem, så
Nordjyllands grønne aftryk maksimeres og giver mere valuta for pengene. Derfor går
de nordjyske kommuner og Region Nordjylland sammen om den fælles nordjyske
klimaambition.
Mange aktører med fælles retning
Forud for selve klimaambitionen viste en kortlægning af klimaområdet i Nordjylland, at
området er præget af mange aktører med stor vilje til at igangsætte nye tiltag, som kan
være med til at løse nogle af klimaudfordringerne. Dog har der ikke hidtil været en paraply
som sikrede en klar arbejdsdeling. Derfor skal ambitionen konkret være med til at skabe
tydelighed om, hvem og hvor gør man hvad, og hvordan skal indsatserne prioriteres i
fremtiden.
”Det er helt tydeligt, at Nordjylland kan og vil rigtig meget på
klimaområdet. Derfor er der sat gang i rigtig meget i hele regionen, og
det er enormt positivt. Nu er det på tide, at vi får alle vores gode
indsatser til at spille sammen i et forpligtende nordjysk samarbejde,
så vi i endnu højere grad kan trække på hinandens styrker ”,
- Arne Boelt, formand for KKR Nordjylland.
For at hele Nordjylland sigter mod samme mål, lægger klimaambitionen således op til,
at kommunerne og regionen og deres klimaindsatser følger samme rettesnor. Derfor er
der i klimaambitionen udformet pejlemærker for både eksisterende og fremtidige
klimaindsatser.
Pejlemærkerne understreger behovet for at skabe et bæredygtigt grundlag for de
kommende generationer, dyrke sammenhængene mellem klimaindsatserne og bruge
det som et springbræt for vækst i erhvervslivet. For selvom klimaambitionen er et unikt
offentligt samarbejde, skal klimaambitionen også bidrage til erhvervslivets omstilling til
nye og grønne forretningsmodeller samt tiltrække grønne virksomheder og
investeringer til Nordjylland gennem partnerskaber mellem det offentlige og private
virksomheder.
”Vi opnår meget mere, hvis vi er ambitiøse sammen, end hvis
vi er ambitiøse hver for sig. Det vil skabe ringe i vandet i hele Nordjylland,
og smitte positivt af på erhvervslivet, så vi gør den grønne omstilling til en
vækstdriver til gavn for udvikling og grønne arbejdspladser”,
- Mogens C. Gade, formand for Business Region North Denmark.

En ambition med mål
Klimaambitionen skal dog ikke opdyrke samarbejder helt fra bunden. Mange aktører
samarbejder allerede om flere klimaindsatser, og det har givet gode resultater ind til
videre. Dét samarbejde skal den fælles nordjyske klimaambition bygge videre på.
”Klimaudfordringerne skeler ikke til kommunegrænser, og det bør
vi heller ikke, når vi skal tackle dem. Heldigvis har vi i Nordjylland tradition
for at samarbejde. Det samarbejde skal nu intensiveres på klimaområdet,
hvor vi allerede har sat os en række fælles ambitiøse mål”,
- Ulla Astman, regionsrådsformand Region Nordjylland.
Blandt de ambitiøse nordjyske mål er eksempelvis, at hele regionen skal være
selvforsynende med vedvarende energi i 2040, og at bæredygtige transportformer
bliver det naturlige valg for nordjyderne også frem mod 2040. Fælles for målene er, at
de ikke kan indfries af én part alene.
Ord bliver til handling
Klimaambitionen kommer til at spille sammen med lokale klima- og
bæredygtighedsplaner, planstrategier og den nordjyske erhvervsfremmestrategi.
Derudover bliver den første skelsættende øvelse at skabe en rød tråd mellem
klimaambitionen og kommunernes egne klimahandlingsplaner.
Igennem det landsdækkende projekt DK2020 har alle de nordjyske kommuner sat sig
for at formulere egne lokale klimahandlingsplaner inden udgangen af 2023- Her skal de
lokalt viser vejen til CO2-reduktioner og klimatilpasning. I den konkrete opgave
kommer klimaambitionen eksempelvis til at hjælpe med at identificere, hvad
kommunerne med fordel kan gå sammen om, så det nordjyske bidrag til den grønne
omstilling for alvor kan mærkes.

Fakta om Business Region North Denmark (BRN)
Business Region North Denmark (BRN) er et samarbejde mellem Nordjyllands 11
kommuner og Region Nordjylland. Sammen vil vi skabe fælles vækst og udvikling for
hele vores region.
Fakta om Kommunekontaktrådet Nordjylland (KKR)
KKR Nordjylland er et samarbejde mellem de 11 kommunalbestyrelser i Region
Nordjylland. Den politiske retning skabes i dialog - og med afsæt i kommunernes
forskellige vilkår, udfordringer og holdninger.
Fakta om Region Nordjylland
Regionens hovedopgave er det nordjyske sundhedsvæsen. Regionen har desuden et
overordnet ansvar for den regionale udvikling og tager sig også af specialiserede
opgaver på det sociale område og i forhold til handicappede børn og voksne. Region
Nordjylland har siden 2010 desuden været Danmarks første KlimaRegion.
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