
 
 

 

 Den 9. januar 2023 

 

INPUTS FRA NORDJYLLANDS DK2020 SEKRETARIAT 
 

Dette notat har til formål at præsentere den nedsatte arbejdsgruppe for en række inputs forud for drøftelsen af de 

fremadrettede klimasamarbejde i Nordjylland. Notatet er frembragt af Nordjyllands DK2020-sekretariatets [fremover 

omtalt projektsekretariatet] på baggrund af, 

• en intern drøftelse af emnet i den 4. januar samt  

• en fælles drøftelse af emnet mellem projektsekretariatet og DK2020-projektlederne fra de fem DK2020 

godkendte kommuner i Nordjylland (Frederikshavn, Jammerbugt, Aalborg Hjørring og Vesthimmerland) den 

5. januar.  

Organisering 

Med afsæt i de erfaringer projektsekretariatet har gjort sig i løbet af det seneste 2½ år arbejde den nordjyske DK2020-

indsats, anbefales følgende: 

• at klimasamarbejdet i Nordjylland også fremadrettet er forankret i BRN eller alternativt en anden politisk 

konstellation, hvor både kommuner og region er repræsenteret.  

BRN har fungeret godt som instans for projektets politiske forankring. Det skyldes først og fremmest 

konstellationen, hvor Region Nordjylland og de 11 Nordjyske Kommuner er samlet i det samme politiske 

organ. Det finder projektsekretariatet væsentligt i denne henseende, da de nordjyske kommuner og Region 

Nordjylland er ligeværdige parter i DK2020-projektet, og også fremadrettet vil være det i det nye 

samarbejdsprojekt, Klimaalliancen.  

• at der fremadrettet nedsættes en mere aktiv og nærværende projektstyregruppe. 

Projektsekretariatet har gennem samarbejdet med landets fire andre projektsekretariater hørt, hvordan der i 

de andre geografiske organiseringer, har været nedsat konkrete projektstyregrupper, hvor 

projektsekretariatet har deltaget i møderne og derved været i direkte dialog med projektstyregruppen. Dette 

set-up har været mere fleksibelt og nærværende når tvivlsspørgsmål eller strategiske overvejelser har skulle 

behandles. Projektsekretariatet vurderer, at et lignende set-up vil have en positiv indvirkning på 

klimasamarbejdet i fremtiden, og i særdeleshed, hvis projektsekretariatet fremadrettet skal arbejde hen imod 

at sikre en bedre koordinering af den samlede nordjyske klimaindsats.  

NB: der har i det nuværende samarbejde været nedsat en chefsparringsgruppe bestående af fagchefer fra 

regionen og de tre kommuner, der bidraget med ressourcer til projektsekretariatet. Chefsparringsgruppens 

aktivitet har været begrænset til en årlig orientering om økonomi og drøftelse af aktivitetsplanen for det 

pågældende år. For at kunne fungere som en egentlig styregruppe bør der fremadrettet være en bredere 

repræsentation og udarbejdes et kommissorie, der bl.a. klarlægger mødefrekvens og 

beslutningskompetence. 

• at projektsekretariatet bliver et samlende klimasekretariat, der interessevaretager for række forskellige 

regionale klimaprojekter/indsatser, som foruden DK2020 kunne omfatte: 

o Grøn Energi Nordjylland 

o Relevante indsatser fra Limfjordssekretariatet  

o Relevante indsatser for Green Hub Denmark 

o Den Nordjyske klimaambition – opdatering  

o Klimapolitisk Dialogforum 



 
 

 

o Mv.  

Bemanding 

Hidtil har der været tilknyttet 2 årsværk til projektsekretariatet. En fuldtidsansat medarbejder finansieret af Region 

Nordjylland. Det andet årsværk har været delt af 3 kommunale medarbejdere, der hver især hr været frikøbt til 

varetager opgaver for sekretariatet ca. 15 timer om ugen (som udgangspunkt onsdag og torsdag). Opgavefordelingen i 

sekretariatet er opsummeret i tabellen nedenfor. 

Navn Primære fokusområder 

Christine Lunde 

(BRN-sekretariatet) Ekstra ressource udover 2 årsværk - 

Ej finansieret Økonomi og politisk forankring. 

August Skovmand 

(Region Nordjylland) 
Projekt- & procesledelse, vidensdeling og 
tværkommunalt overblik. 

Kristoffer Piil 

(Limfjordssekretariatet) 

Multifunktionel jordfordeling og landbrug, 
lavbundsprojekter, kontakt til landbrugsorganisationer 
samt kontakt- og sparringsperson for 3 kommuner. 

Mads Mailund Huer 

(Hjørring Kommune) 
Mobilitet samt kontakt- og sparringsperson for 3 
kommuner. 

Bahram Dehghan 

(Frederikshavns Kommune) 

Organisering og forankring, energi og erfaring med at 
udarbejde en DK2020 plan samt kontakt- og 
sparringsperson for 3 kommuner. 

 

Det har fungeret godt, men i det fremadrettede samarbejde anbefales det, at der sammensættes et sekretariat, af 

minimum 2 medarbejdere, der er ansat fuld tid i projektsekretariatet. Der vil fremadrettet ikke være behov for den 

samme grad af specialviden i projektsekretariatet. Det skyldes dels, at der gennem deltagelsen af DK2020-projektet, 

er sket en opkvalificering af kommunernes interne medarbejdere på klimaområdet og dels at projektsekretariatets 

opgave vil ændre karakter. Følgende kompetencer vurderes at være vigtige for det fremtidige projektsamarbejde: 

• Indgående indblik i og forståelse af det politiske samarbejde i Nordjylland 

• Bred forståelse af arbejdsgangen i det kommunale system 

• Stærke relationelle kompetencer 

o Rådgivning af kommuner 

o Opbygge og vedligeholde et stort netværk 

• Serviceminded og ydmyg tilgang til opgaven – indsigt i egne faglige begrænsninger og overblik over, hvem 

der kan levere relevant viden 

• Opsøgende i forhold til potentielle samarbejdskonstellationer 

• Erfaring med fondsansøgning 

• Gode samarbejds- og kommunikationsevner 

• Indpisker/facilitator? 

Ønsker fra kommunerne til fremtiden nordjyske klimasamarbejde 

Generelt er der stor overensstemmelse mellem projektsekretariatets betragtninger og de ønsker kommunerne har til 

det fremadrettede samarbejde. 

Overordnet set har projektsekretariatet hidtil haft stor fokus på at ruste kommunerne til at udarbejde DK2020-planer, 

der lever op til de krav der stilles i C40’s Climate Action Planning Framework (metoden der ligger til grund for DK2020 

samarbejdet). Der har derfor været lagt store ressourcer i gennemlæsning og kommentering af kommunernes 



 
 

 

fremsendte materiale og afholdelse af månedlige 1:1 møder med de nordjyske kommuner. Derudover har der været 

afholdt månedlige og tematiserede sparringsmøder med hhv. rul 1 kommunerne og rul 2 kommunerne. Fremadrettet 

vurderes der at være et langt mindre behov for dette. Projektsekretariatet skal fortsat understøtte både den enkelte 

kommune og den nordjyske klimaindsats som helhed, men ikke i samme grad gå i detaljen med indholdet i den 

enkelte klimahandleplan. I stedet vurderes det, at projektsekretariatet i højere grad skal have en koordinerende rolle, 

der skal strømline den fælles nordjyske klimaindsats, og identificere, hvordan den enkelte kommune kan få gavn heraf. 

Nedenstående liste er ikke fyldestgørende, men projektsekretariatets og de kommunale klimakoordinatorers bud på 

nogle af de centrale opgave projektsekretariatet med fordel kunne varetage i fremtiden. 

Det anbefales at projektsekretariatet fremadrettet skal: 

• Opdatere Den Fælles Nordjyske Klimaambition og i forlængelse heraf fungerer som en paraplyorganisation, 

der har koordinerende funktion for de mange klimaprojekter, der er rettet mod Nordjylland som helhed.  

• Varetager en koordinerende rolle i forhold til at relevante netværk, projekter, organisationer mv. for dermed 

at sikre at de nordjyske klimatiltag på bedst mulig vis understøtte hinanden 

o Undgå parallelaktiviteter 

o Undgå sammenfald af aktiviteter  

o Bringe parter sammen, hvor der er snitflader 

• Foretager en screening af alle nordjyske DK2020 planer og på baggrund heraf være stand til,  

o at identificere potentielle nordjyske fyrtårnsprojekter samt understøtte etablering heraf  

o at connecte og vidensdele på tværs af kommuner 

o at identificere barrierer og rammebetingelser, der besværliggør fremdriften i den nordjyske 

klimaindsats, samt understøtte et fælles nordjysk samarbejde for at overkomme disse. 

• Være i stand til at sætte kommuner i forbindelse med den specialviden de har behov for og ikke i samme grad 

ligge inde med en masse specialviden internt i projektsekretariatet. 

• Danne overblik over og viderebringer relevant information både i form af f.eks. nyhedsbreve, der orienterer 

om bredt om, hvad der sker i på klimaområdet i Nordjylland, samt konkret til den enkelte kommuner, hvis der 

er information (samarbejdsprojekter, arrangementer etc.) der kunne have en særlig interesse. 

• Viderefør funktionen som tovholder for tema ERFA-grupper på klimaområdet (Landbrug og arealanvendelse, 

klimatilpasning, klimaorienteret mobilitet).  

• Facilitering af kvartalsvise temamøder/sparringsmøder mellem kommunernes klimakoordinatorer 

• Afholde 2-3 årlige temaworkshops som eksempelvis workshop om klimakommunikation 

 

  


