
 
 

 

10. januar 2023 

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 fik alle godkendt deres DK2020-klimahandleplaner ultimo 2022. 

Klimahandleplanerne ligger nu offentligt tilgængeligt på DK2020-projektets hjemmeside, sammen med 

resten af de godkendte DK2020 planer, heriblandt også Frederikshavn Kommunes og Jammerbugt 

Kommunes klimahandlingsplan. (find planerne via Danmarkskortet på 

https://realdania.dk/projekter/dk2020). 

 

Status for rul 2 

Ultimo 2022 blev der afholdt faglige nedslagsmøder med 5 af 6 af de nordjyske rul 2 kommuner1. Det sidste 

faglige nedslagsmøde finder sted den 20. januar. 

På bagkant af de faglige nedslagsmøder har CONCITO og Nordjyllands DK2020-sekretariatet holdt et 

opsamlingsmøde. Den generelle vurdering er for alle kommuners vedkommende, at der er god fremdrift i 

arbejdet, og både CONCITO og Nordjyllands DK2020-sekretariat mener det er realistisk, at alle nordjyske 

kommunerne når at få godkendt deres DK2020-planer inden for den fastsatte tidsramme. I forlængelse af 

de faglige nedslagsmøder, er der dog også opstillet nogle opmærksomhedspunkter for den enkelte 

 
1 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.  
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kommune, som Nordjyllands DK2020-sekretariat skal have lidt ekstra fokus på frem imod 

forhåndsvurderingerne2. Nedenfor er listet et par eksempler på opmærksomhedspunkter: 

- Aktørinddragelse (sikre at relevante aktører er identificeret og der er taget stilling til, hvordan de 

involveres) 

- Mål (sikre at mål for reduktion, klimarobusthed og merværdi er stærkt forankret og fastsat med 

afsæt i tilstrækkelig analyse og drøftelse) 

- KPI’er (sikre at der er opstillet gode delmål for klimahandleplanens tiltag, som kan anvendes aktivt i 

forbindelse med evaluering og revision af klimahandleplanen). 

 

Det fremtidige klimasamarbejde 

Partnerskabsgruppen bag DK2020, dvs. Realdania, KL og de 5 danske regioner, har udarbejdet et udkast til 

en fornyet samarbejdsaftale, ’Klimaalliancen – et partnerskab mellem kommuner, regioner og Realdania’ 

(vedlagt sagsfremstillingen som bilag 7B). Om baggrunden for at indgå en ny partnerskabsaftale står der, 

”Partnerne vil arbejde for at understøtte kommunernes og regionernes klimaarbejde frem mod 

2030, for at sikre, at der sættes handling bag kommunernes klimahandleplaner, og at planerne 

revideres løbende, så det høje ambitionsniveau fastholdes. […] Parterne er derfor enige om, at 

der igangsættes en række problemdrevne udviklingsspor, der tager afsæt i kommunernes 

klimahandleplaner, herunder bidrager til at finde løsninger i den tværkommunale geografi. 

Parterne står sammen om at arbejde for, at regeringen anerkender kommunernes og regionernes 

arbejde i DK2020 og fjerner barriererne for den lokale og regionale klimaomstilling.”  

Det fornyede partnerskab mellem KL, regionerne og Realdanias tager udgangspunkt i den stærke decentrale 

forankring, parterne i fællesskab har opbygget gennem DK2020. Dermed fortsættes de fem geografiske 

organiseringer, der har vejledt kommunerne i udarbejdelsen af klimahandleplanerne.  

Men selvom der fortsat skal være en geografisk organisering i Nordjylland, så vil opgaveporteføljen 

fremadrettet ændre karakter, hvorfor der også er behov for at gentænke den måde Nordjyllands DK2020-

sekretariat er sammensat og organiseret. Derfor er der blevet nedsat en arbejdsgruppe af relevante 

direktører, der har til formål at udarbejde et oplæg til et fremtidigt nordjysk klimasekretariat. Som afsæt for 

denne drøftelse har Nordjyllands DK2020-sekretariat budt ind med et notat, som er vedlagt 

sagsfremstillingen som bilag 7C. 

 

 

 

 
2 Forhåndsvurderingerne afholdes når kommunerne kan fremsende næsten færdigt materiale, således CONCITO har 
mulighed for at fremsende kommentarer til klimahandleplanen i dens helhed, inden den godkendes politisk og i sidste 
ende sendes til godkendes hos C40. 


