
 
 

 

 

Referat fra chefsparingsgruppe møde 

 

Tid & sted: 

14. januar 2022 kl. 8.00 – 10.00 

Teams 

 

Deltagerere: Jens Riise Dalgaard (JRD), Lotte Vang (LV), Charlotte Heldorf Rønn (CHR), Henrik Hartmann 

Jensen (HHJ), Kristoffer Piil (KP, referent), Bahram Dehghan (BD), Marvin Meyer (MM), August Skovmand 

Larsen (ASL) 

 

Fraværende: Birthe Dilling Berg 

 

Referent: Kristoffer Piil 

 

 

Dagsorden: 

1. Orientering om status på arbejdet i Nordjyllands DK2020-sekretariatet, herunder  

• Gennemgang af aktivitetslog 2021 (se bilag 1) 

• Relationen til runde 1 og runde 2 kommunerne 

• ”Evaluering” af erfaringerne med sparringsrollen og  

• Rollefordelingen mellem DK2020-Sekretariatet og Concito ift. kommunerne 

2. DK2020-sekretariatets bud på et årshjul 2022 (se bilag 2) 

• Gennemgang af udkast til årshjul 

• Sparring og inputs fra Chefgruppen 

3. Status på DK2020 budget 

Der gives en status på budgettet for DK2020 sekretariatet. Der er aktuelt ikke udfordringer med at 

holde budgettet. 

Der er i bilag 3 vedlagt budget med aktuel ajourføring vedr. konsulentbudgettet/-udgifterne. 

 

4. Introduktion til nye byråd og regionsråd/udvalg 

Det var sekretariatets plan at udarbejde en kort præsentation (en introduktion til DK2020), som de 

nordjyske kommuner/regionen hver især kunne præsentere for deres kommunalbestyrelse/regionsråd.  

På et møde den 1. december annoncerede CONCITO, at er i gang med at udarbejde en basispakke, der 

har til formål at sikrer den fortsatte politiske forankring på bagkant af K/R valget. Bl.a. vil basispakken 

komme til at indeholde en introduktion, tilsvarende den vi havde planer om at udarbejde. Vi afventer 

derfor CONCITOs materiale og vurderer derefter om der er behov for at krydre det med et nordjysk 

twist. Det er CONCITOs ambition at sende basispakken ud inden juleferien. 



 
 

 

 

5. Aktuelt om DK2020 Klimaalliancen, herunder 

• Om klimaalliancens formål og virke (se bilag 5.1) 

• Om national udvikling af monitoreringssystem til årlig afrapportering af kommunernes 
fremdrift (se bilag 5.2) 

• Om sektordeklarationer (se bilag 5.3) 

• Nordjyske synspunkter til klimaalliancens arbejde? 

6. Det fælles sekretariat er aftalt frem til medio 2023 – drøftelse af behov for fælles 
organisering/vidensdeling efterfølgende? 

7. Eventuelt, herunder afklaring af møder i dette fora i 2022 

• Bildata 

• Mødefrekvens 
 

Ad 1)  

• MM orienterede om relationen mellem CONCITO og det nordjyske DK2020 
sekretariat. Sekretariat er bindeled mellem kommunerne og CONCITO og vejleder 
kommunerne efter input fra CONCITO. Kompetencen til at godkende kommunernes 
klimaplaner ligger dog formelt hos C40 og i praksis hos CONCITO.  

• ASL orienterede om aktivitetsloggens centrale leverancer. Følgende er de væsentligste 
leverancer: 

o Opstartsseminar med både runde 1 og 2, samt et særskilt opstarts seminar for 
runde 2. Runde 2 seminaret er gennemført inden den egentlige optagelse i 
DK2020 projektet, så runde 2 kommunerne kunne få projektleder og 
organisation på plads inden projektstart  

o Værktøjskasse med 10 notater. Opdateres løbende 
o Træningsdag for klimaregnskaber. Fokus på klimaregnskabsdelen, idet 

energiregnskab allerede kendt stof for kommunerne 
o Møde med landbrugsorganisationerne vedrørende DK2020 planer i pilot og 

runde 1 kommuner. Forventes gentaget i en modificeret form for runde 2 
kommunerne 

o Startpakke til runde 2 kommuner 
o Temadag om klimatilpasning arrangeret sammen med KL og CONCITO – fokus 

på krav til klimaplan og inspiration til at angribe opgaven 

• ASL orienterede om relationen til runde 1 og runde 2 kommuner 
o Runde 1: Ved opstart af runde 1 kommunerne var den endelige bemanding 

relativt sent på plads, både i sekretariat og i kommunerne. Der gik ca. 4-6 
måneder før alle var på plads. Runde 1 kommunerne har nu så godt styr på 
opgaven at de udfordrer CAPF skema og metode. Sekretariatet rådgiver om 
hvordan CAPF-metoden kan bruges og søger råd hos CONCITO. Det endelige 
ansvar for planen og at den overholder kravene til en DK2020 plan ligger i 
kommunen.  

o Runde 2: Runde 2 kommunerne har haft bemandingen på plads stort set fra 
projektstart, og har generelt haft mulighed for at være bedre klædt på til 



 
 

 

opgaven. Derfor er runder 2 kommunerne også kommet hurtigere i gang med 
opgaven. Sekretariatet har serviceret med råd vedrørende de nødvendige 
kompetencer i bemanding inden projektopstart.  

o Sekretariatet servicerer nu 9 kommuner og ikke kun de tre runde 1 
kommuner. Det er en stor opgave, men kan løses med nuværende 
bemanding. 
 

• ASL orienterede om sparingsrollen i forhold til kommunerne 
o Forventning om at vi kan vurdere om noget er godt nok, men det er en 

vanskelig rolle, da det ikke er sekretariatet, der har den endelige 
godkendelses kompetence. Denne rolle bliver forhåbentlig nemmere når vi i 
nedslagsmøder begynder dialog med CONCITO og får mere materiale på skrift 
fra kommunerne. 

o Sekretariatet vurderer at alle kommuner har mulighed for at nå i mål med en 
godkendt plan trods tidspres. Tidsplanerne er realistiske, selvom der kan være 
områder, hvor nogle kommuner skærer ind til benet i forhold til det 
nødvendige 

o Fællesmøder fungerer som ERFA-grupper for kommunerne. Møderne er 
blevet tematiserede, og det har højnet udbyttet af møderne. LV roste 
fællesmøderne for kommunerne og føler at projektlederen har god 
inspiration med tilbage 

o Det blev diskuteret i hvor høj grad CONCITO forventer at man følger CAPF 
skemaet. Konklusionen blev, at det tydeligt skal fremgå hvordan kommunen 
vil opfylde alle krav i CAPF, men at opfyldelsen godt kan ligge i forskellige 
dokumenter. Der er således ikke krav om, at det syntesedokument som en 
kommune kan publicere som klimaplan rettet mod borgere og virksomheder 
skal følge CAPF og indeholde alle nødvendige elementer, men disse elementer 
skal så være beskrevet i supplerende dokumenter. F.eks. en 
kommunikationsplan, eller andre planer for de faglige elementer. CAPF-
skemaet fungerer som en indholdsfortegnelse for kommunens samlede 
klimaplan og skal være udfyldt så velbeskrevet, at det er klart præcis hvor 
man kan finde kommunes svar på CAPF-elementerne. CONCITO vil kontrollere 
at alle CAPF er opfyldt ud fra CAPF skemaet, og det er derfor deres primære 
indgang til klimaplanerne. 
 

Ad 2)  

• ASL orienterede om årshjul for 2022. Årshjul er medsendt som mødebilag 
o Væsentlige punkter i årshjulet er: Temadag om mobilitet, møde med 

landbrugsorganisationer for runde 2 kommuner, træning i klimaregnskaber 
for runde 2 kommuner, nationalt fra CONCITO arrangement om politisk 
forankring + evt. supplerende regionalt arrangement. Det overvejes om vi skal 
have et nyhedsbrev fra DK2020 nord 

o Møde med landbrugsorganisationer for runde 2 kommuner affødte en del 
diskussion. Der var enighed om at erfaringen fra runde 1 mødet var at det 
hurtigt bliver meget politisk. HHJ fremførte at det måske vil give bedre møder, 
hvis man kan matche det administrative og politiske niveau i kommuner og 



 
 

 

landboforeninger i separate møder. Det er dog LV og KP’s erfaring at det er 
vanskeligt, idet det politiske niveau i landboforeningerne ofte ønsker at være 
en del af møderne også med kommunernes embedsværk. De har ikke et 
embedsværk der arbejder selvstændigt med strategiske emner. LV har gode 
erfaringer med at arbejde med den lokale kredsbestyrelse i landboforeningen. 
Aalborg vil gerne bygge klimaalliancer med erhvervslivet, og landbruget er her 
tænkt som en del af disse alliancer på linje med det øvrige erhvervsliv.  
 
Der var enighed om at det vil være godt med en overordnet nordjysk 
partnerskabsaftale, men med lokale tillægsaftaler, hvor de konkrete 
handlinger i kommunen skal fastlægges. Det blev foreslået at det 
landbrugssamarbejde der skal laves efter reorganiseringen af NBE” måske kan 
bruges som bruges som platform til at indgå en fælles aftale, så det er 
eksisterende fora der anvendes. Der overvejes om BL skal inviteres med ind i 
samarbejdsaftalerne. Sekretariatet arbejder videre med et møde for runde 2 
kommuner med ovenstående i mente. Det overvejes om runde 1 kommunerne 
også skal inddrages i denne proces.   

o T11+ gruppen vil gerne orienteres om fælles initiativer i DK2020.  
o Der var en generel diskussion af, hvordan samarbejdet om klima og 

bæredygtighed skal organiseres på tværs af de nordjyske kommuner. F.eks. på 
energiområdet og klimatilpasning. DK2020 sekretariatets fælles afsnit om 
hvordan vi kommer fra globale målsætninger til lokal handling kan evt. spille 
ind i denne diskussion. Det blev aftalt at sekretariatet samler op når vi ser 
fælles barriere og muligheder for fælles indsatser. Disse kordineres f.eks. i T11 
gruppen og spilles ind gennem KL, KTC og politiske kanaler  

o KP orienterede om AgriNords møde med kommunerne i deres opland. Mødet 
er et bredt orienteringsmøde for de nye byråd. KP forsøger at skaffe en 
invitation til mødet til DK2020 sekretariatet 

 
Ad 3) 

• HHJ orienterede om budgettet. Budgetter holder og der er en mindre mængde 
uforbrugte midler på både konsulentbistand og workshops&møder grundet corona.  

o CR foreslog at ubrugte midler evt. kan holdes tilbage til finansiering af 
sekretariatsbistand til kommunerne i godkendelsesfasen, hvis denne strækker 
sig ud den periode hvor sekretariatets er finansieret.   

Ad 4) 

• Der er udsendt en kort power point præsentation fra CONCITO til orientering om 
projektet for de nye byråd. Sekretariatet har suppleret med nogle få slides om den 
nordjyske vinkel. Der var enighed om, at der ikke er behov for mere supplerende 
materiale fra sekretariat, da de nye byråd har rigeligt de skal sætte sig ind i 

Ad 5) 

• BD orienterede om klimaalliancen. Kommuner med en færdig klimaplan kan blive 
medlemmer af klimaalliancen. I klimaalliancen forpligter man sig til at anvende 
samme opgørelsesmetoder på tværs af kommunerne til monitering og rapportering. 



 
 

 

Metoden gør ikke brug af PlanEnergis data, men af den nationale CO2-beregner. Det 
udløser et behov for at genberegne klimaplanerne, og det vil betyde at baselinen 
flytter sig i alle kommuner. Denne genberegning udløser et ressourcetræk i de 
kommuner der går med i alliancen. CR fremførte at vi med overvejende sandsynlighed 
på sigt skal over i den nationale CO2-beregner og næppe kan blive i PlanEnergis 
system.  

o I diskussionen blev der udtrykt bekymring for, om de nordjyske kommuner vil 
blive hørt tilstrækkelige i alliancen, og at vi allerede har et stærkt samarbejde 
de nordjyske kommuner imellem via BRN. Desuden at det ikke er klart hvad 
der skal ske med klimaplanerne efter projektafslutning. Konklusionen på 
diskussionen blev at se tiden an, så man kan se hvordan alliancen udvikler sig, 
og om der kommer en udmelding om opfølgning på planerne fra 
CONCITO/C40.  

 

Ad 6) 

• Fælles DK2020 sekretariat er aftalt frem til medio 2023. Der er endnu ingen afklaring 
på hvordan der følges op på planerne som det ellers kræves i CAPF. Spørgsmålet er 
om opfølgning skal ske fælles i kommunerne. Det afhænger også af opgavens 
størrelse, f.eks. om scope 3 inddrages. CR fremførte at der i regionen er politisk 
opbakning til at støtte op omkring klimaplanerne. Der var enighed om at man næppe 
kan træffe en beslutning nu, da der endnu ikke er en udmelding fra CONCITO/C40 om 
hvordan opfølgning på planerne skal foregå.   

 
Ad 7) 

• Sekretariatet tager selv stilling til indkøb at bildata (bilparkens drivmidler) 

• Mødefrekvens i gruppen blev aftalt til kvartalsvis. Næste møde holdes i marts 2022 før 
HHJ’s sidste arbejdsdag 

• Fællesafsnit udsendes til kommentering 
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