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8A – BILAG – Nordjyske DK2020 aktiviteter 

 

Temamøder for runde 1 og runde 2 kommunerne 

Der afholdes månedlige fællesmøder for hhv. runde 1 kommunerne og runde 2 kommune. Møderne har til 

formål at skabe et rum for erfaringsudveksling mellem kommunernes respektive DK20202 projektledere. For 

hvert fællesmøde forsøger vi i sekretariatet at tage et aktuelt tema op, der har fælles relevans for 

kommunerne.  

Temamøder for runde 1 kommunerne: 

• November: Temamøde om partnerskabsaftaler  

• December: Temamøde om virkemiddelkataloger og klimahandlinger 

• Januar: Temamøde om dokumentation for opfyldelse af CAP-Frameworket - Udsat 

  

Temamøder for runde 2 kommunerne: 

• Oktober: Temamøde om god opstart og forventningsafstemninger i forhold til relation til 

Nordjyllands DK2020-sekretariat 

• November: Temamøde om organisering af DK2020-indsatsen 

• December: Temamøde om tidsplanlægning og milepæle 

• Januar: Temamøde om klima- og energiregnskaberne 

  

Fællesarrangementer 

Siden sidst været afholdt to ”større” fællesarrangementer i nordjysk DK2020-regi: 

Temadag og klimatilpasning 

Den 23. november 2021 var alle nordjyske kommuner inviteret til Hotel Comwell i Rebild til en temadag om 

klimatilpasning. Dagen bestod af: 

• Oplæg fra KL 

• Concito webinar om krav til klimatilpasning i DK2020 planerne 

• Oplæg fra Aalborg og Hjørring om, hvordan de arbejder med klimatilpasning i DK2020 regi 

• Etablering af Nordjysk klimatilpasnings ERFA-gruppe  



 
 

 

  

Temadag om klimaorienteret mobilitetsplanlægning 

Den 20. januar 2022 blev der afholdt et 3-timers webinar om Klimaorienteret mobilitetsplanlægning. 

Programmet bestod af 5, inspirationsoplæg, gruppe arbejde i online grupperum og en paneldebat. Omkring 

50 personer deltog i webinaret. 

Møde med T11+ 

Den 7. januar 2022 blev der afholdt T11+ møde med deltagelse af de 11 tekniske direktører og direktøren for 

regional udvikling. Som pkt. 6 på dagsordenen blev det indstillet at T11+ drøfter, hvordan der sikres en 

koordinering i dialogen med landbrugserhvervet, heriblandt på tværs af de fælles klimaindsatser [DK2020, 

Natur på tværs, Limfjordsrådet og NBE], der har landbrugstematiske snitflader.  

Det blev aftalt, at; 

• Netværket Naturen på Tværs kan fortsætte blandt de interesserede kommuner. Der har været møde 

mellem DK2020-Sekretariatet og netværket om mulige synergier og muligheder for at bidrage til de 

respektive kommuners klimahandlingsplaner 

• T11+ vurderer, at multifunktionel jordfordeling, dialog med landbruget og politisk 

interessevaretagelse på området fortsat er en strategisk indsats 

 

Møde med chefsparringsgruppen 

• Den 14. januar 2022 blev der afholdt møde mellem Nordjyllands DK2020-sekretariat og 

Chefsparringsgruppen, der består af de chefer, der leverer medarbejderressourcer ind i DK2020 

sekretariatet (Jens Riise Dalgaard, Aalborg Kommune; Lotte Vang, Hjørring Kommune; Birthe Dilling 

Bjerg, Frederikshavns Kommune og Chalotte Heldorf Rønn, region Nordjylland). Mødet havde 

karakter af at være evaluering af sekretariatets arbejde i 2021 og en drøftelse af, hvad der skulle 

sættes fokus på i det nye år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


