
 
 

 

8. september 2022 

DK2020- Status 

I den godkendte nordjyske samarbejdsaftale er det aftalt, at det nordjyske samarbejde omkring DK2020-

klimahandlingsplaner organiseres i et fælles projektsekretariat i tilknytning til BRN-sekretariatet. For at 

sikre den overordnede administrative og politiske forankring i kommunerne og regionen understøttes 

projektsekretariatet af en administrativ-og en politisk styregruppe via henholdsvis BRN-direktionen og 

BRN´s bestyrelse. Følgende er en statusafrapportering fra Nordjyllands DK2020-skretariat. 

Overblik 

Pilot (deadline: juni 2021) Rul 1 (deadline: oktober 2022) Rul 2 (deadline: juni 2023) 

Jammerbugt Kommune 
Frederikshavn Kommune 

Hjørring Kommune 
Aalborg Kommune 
Vesthimmerlands Kommune 

Morsø Kommune 
Thisted Kommune 
Læsø Kommune 
Brønderslev Kommune 
Mariagerfjord Kommune 
Rebild Kommune 

 

Status for rul 1 

De tre nordjyske rul 1 kommuner har alle  haft deres DK2020 planer til forhåndsvurdering hos CONCITO. 

Under forhåndsvurderingen er der taget afsæt i Climate Action Planning Frameworket’et (CAPF), som lister 

30 elementer som kommunernes klimaplaner skal behandle for at kunne blive godkendt som en DK2020 

plan. Forhåndsvurderingerne af de nordjyske DK2020 planer, har for alle tre kommuners vedkommende 

resulteret i en række anmærkninger, der skal efterleves før CONCITO vurderer, at planen er klar til at blive 

indstillet til endelig godkendelse hos C40. 

Vesthimmerlands Kommuner har behandlet CONCITOs anmærkninger, og fremsendte deres DK2020-plan 

til endelig godkendelse hos C40 den 31.08, og forventes at have en officielt godkendt DK2020 plan, når den 

har været til behandling på Kommunens Byrådsmøde i oktober. 

Aalborg og Hjørring Kommune er begge i færd med at behandle CONCITOs anmærkninger. Alle 

anmærkninger vurderes fra både CONCITOs og Nordjyllands DK2020-sekretariats vedkommende at kunne 

imødekommes ved hjælp af uddybende redegørelser. Det forventes derfor også at både Aalborg Kommune 

og Hjørring Kommune, indleverer deres DK2020-planer til endelig godkendelse, indenfor den givne frist, 

som er den 15. oktober.. 

 

Status for runde 2 

Der er god fremdrift i arbejdet hos alle de 6 nordjyske rul 2 kommuner. Der arbejdes helt konkret på et 1. 

udkast til et udfyldt CAPF-skema, der skal fremsendes til CONCITO forud for de faglige nedslagsmøder, der 

afholdes ultimo 2022 / primo 2023. Et fagligt nedslagsmøde er et 1:1 møde mellem en kommune og 

CONCITO, hvor arbejdsgang og materiale kan blive trykprøvet og konkrete tvivlsspørgsmål eller 

udfordringer kan blive drøftet.  



 
 

 

Status i Nordjyllands DK2020-sekretariat 

Under den seneste status blev det beskrevet, hvordan Nordjyllands DK2020-sekretariat var ramt af fravær 

fra 2 personer grundet jobskifte og en langtidssygemelding. 15. august tiltrådte Mads Mailund Heuer fra 

Hjørring Kommune sekretariatet, hvorfor vi igen er fuldtallige.  

 

 


