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S2020-54729

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har med Budget 2021 vedtaget et nyt klimavisionsmål. Det betyder, at
de nugældende politikker og strategier revideres, eventuelt til en ny og samlet klimaplan for
Nordfyns Kommune. 
 
KL har i juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med Realdania og de fem regioner om
klimaprojektet ”DK2020 – for hele Danmark”. Med DK2020 inviteres alle landets kommuner
til at deltage i et projektforløb, der understøtter den enkelte kommune i at udarbejde en
klimaplan. Deltagelse i DK2020 projektet vil passe rigtig godt ind i den proces, som
Nordfyns Kommune nu skal igennem, hvor der blandt andet skal laves en ny klimaplan. 
Kommunalbestyrelsen skal godkende ansøgningen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen bakker op om DK-2020 og godkender
den fremsendte ansøgning.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtaget et nyt klimavisionsmål, som fortsætter de ambitioner,
Kommunalbestyrelsen siden kommunesammenlægningen har haft. Kommunalbestyrelsens
klimavisionsmål betyder, at de nugældende politikker og strategier skal erstattes med en ny
og samlet klimaplan for Nordfyns Kommune. Kommunalbestyrelsen har afsat midler til
ansættelse af en klimakoordinator, som skal være koordinator på opgaven.
 
KL har i juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med Realdania og de fem regioner om
klimaprojektet ”DK2020 – for hele Danmark”. Med DK2020 inviteres alle landets kommuner
til at deltage i et projektforløb, der understøtter den enkelte kommune i at udarbejde en
klimaplan efter samme metode, som bruges af nogle af de største byer i verden, C40-byerne.
 
Deltagelse i DK2020 projektet vil passe ind i den proces, Nordfyns Kommune nu skal i gang
med, hvor der blandt andet skal laves en ny klimaplan. En klimaplan udarbejdet som en del af
DK2020 projektet vil betyde en plan for hvordan kommunen når i mål med kommunens
klimavisionsmål, og samtidig vise vejen mod netto-nul udledning i 2050 i overensstemmelse
med Parisaftalens målsætninger. Planen vil også omfatte klimatilpasningsindsatsen, som skal
gøre kommunen modstandsdygtig overfor klimaforandringer.
 
Et afgørende element for deltagelse i DK2020 er, at arbejdet med den enkelte kommunes
klimaplan er forankret politisk.
 



Konkret vil Nordfyns Kommune igennem en projektperiode på ca. 1,5 år modtage
klimafaglig bistand, 1:1 vejledning og sparring med ligesindede kommuner til at udvikle,
opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40’s globale standard
for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF). Mere info kan hentes på
https://realdania.dk/projekter/dk2020.
 
Deltagelse i DK2020 vil også understøtte det fynske arbejde med en grøn fynsk vision.
Derfor har de fynske kommuner aftalt, at alle de fynske kommuner ansøger om deltagelse i
DK2020 projektet. Assens og Middelfart deltager allerede. Dette for både at understøtte det
fynske visionsarbejde, hvor de fynske kommuner i fællesskab går foran og bliver den første
landsdel med fælles forpligtende klimamålsætninger og en styrket indsats gennem fælles
handlinger på tværs af hele Fyn og Øerne.
 
Deltagelsen udbydes i to runder. Deadline var den 21. oktober 2020 for ansøgning til 1. runde
– og forventeligt oktober 2021 til 2. runde. Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at der kan
søges, selv om ansøgningen endnu ikke er politisk behandlet. Administrationen har således
sendt en ansøgning inden fristens udløb, men den videre godkendelse kræver, at der ligger en
politisk stillingtagen, som tydeligt viser opbakning til deltagelsen i projektet.
Ansøgningen, som er vedlagt dagsordenen, fremlægges derfor nu til politisk behandling.
 

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.
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