I juni 2012 indgik regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) en aftale om, at alle kommuner skulle være klar med et udkast til en klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013. Den
efterfølgende vejledning til kommunerne blev først udsendt af Naturstyrelsen i januar 2013.
Det har givet en meget stram tidsplan med hensyn til både forvaltningernes arbejde og den
politiske proces, og det stiller store krav til alle involverede – ikke mindst til jer som politikere.

Klimatilpasning
på den politiske dagsorden
Eftermiddagsseminar om valg og konsekvenser
Projektet KLIKOVAND1) holder et eftermiddagsseminar for politi
kere i hovedstadsregionens kommuner om valg og konsekvenser
i forbindelse med klimatilpasningsplaner mandag 27. maj 2013
fra kl. 16.00 til ca. 19.30 på Den gamle Station, Vedbæk Station
svej 20 A, 2950 Vedbæk.
KLIKOVAND er udvalgt til at være det forum, som kommunerne
og forsyningsselskaberne i Region Hovedstaden samarbejder
gennem om konsekvenserne af de klimaforandringer, der går på
tværs af kommunerne. Vores mål er, at vi gennem et stærkt, fag
ligt samarbejde bliver i stand til at håndtere udfordringerne fra
klimaforandringerne effektivt og økonomisk hensigtsmæssigt.
Dette fremgår af Den fælles Klimastrategi (april 2012), som
Kommunekontaktrådet for hovedstaden (KKR Hovedstaden) har
udarbejdet sammen med Region Hovedstaden.
Regionens kommuner er ikke nået til samme sted i den politiske
beslutningsproces. Alligevel vil vi opfordre alle til at deltage, da
klimatilpasningen ikke stopper med de færdige planer, og erfar
ingsudveksling kan gavne alle. Der er mange beslutninger – også
i fremtiden.
Dertil kommer, at vandet ikke kender til kommunegrænser. Det
sidste betyder, at nabokommunerne også har interesse i jeres
kommune, og derfor kan det være vigtigt at etablere et godt og
konstruktivt samarbejde med dem.

KLIKOVAND (Klima, Kommuner og Vand) er et fælleskommunalt/regionalt initiativ, med
opbakning fra Region Hovedstaden, 25 kommuner og 20 forsyningsselskaber i hoved
stadsregionen. KLIKOVAND arbejder på flere fronter for at sikre, at kommuner og forsyn
ingsselskaber kan foretage en effektiv og økonomisk klimatilpasning.

1)

Med KLIKOVANDs eftermiddagsseminar ønsker vi at støtte jer i den
vigtige politiske beslutningsproces,
så I kan:
∂	stille gode undersøgende
spørgsmål om klimatilpasning,
∂	få større kendskab til de valg, I
står over for, og deres langsigtede
konsekvenser,
∂	opnå overblik over økonomien,
når det gælder implementering
(hvem betaler hvad?), og
∂	få indsigt i forskellige former for
klimatilpasning.

Vi glæder os til at byde jer velkommen
mandag 27. maj på Den gamle Station
i Vedbæk. I tilmelder jer ved at skrive til
tmfgno@gladsaxe.dk senest torsdag
23. maj 2013 kl. 12.00.
Flere oplysninger om seminaret kan
I få hos Martin Moneaux.
T: 3957 5937 | E: tmfmkm@gladsaxe.dk

Program

for eftermiddagsseminaret

Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune og formand for KKR Hovedstaden,
byder velkommen. Derudover indeholder seminaret fire elementer:

1. Klimatilpasningsplaner og den politiske proces
	En fyldestgørende introduktion til klimatilpasning og de politiske processer i
forbindelse med klimatilpasningsplanerne: Valgene og deres konsekvenser; ved
Philip Hartmann, By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune.

2. Den politiske proces i praksis
	Thomas Lykke Pedersen, borgmester i Fredensborg Kommune fortæller, om hvor
dan de har håndteret den politiske proces. Thomas Lykke Pedersen vil give kon
krete eksempler fra hverdagen: Hvad har været svært eller let? Hvordan har man i
Fredensborg opnået et godt beslutningsgrundlag, og hvilke råd vil han give videre?

Pause
3. De juridiske og økonomiske udfordringer
	Erfaringer og overvejelser fra en kommune og en forsyning: Juridiske bindinger,
finansieringsmuligheder, forskellen på anlæg og drift, og økonomiske aftaler mel
lem kommune og forsyning; ved Pia Lisbeth Nielsen, advokat fra Molte Wengel og
Carsten Nystrup, direktør i Nordvand og med i KLIKOVANDs forretningsudvalg.

4. Eksempler på klimatilpasning
	Forskellige løsningsmuligheder fra ind- og udland, hvor klimatilpasning bliver en
del af byrummet og giver rekreative løft; ved Marina Bergen Jensen, professor i
landskabsbaseret klimatilpasning ved Københavns Universitet.

Som afslutning på dagen serverer vi en forfriskning og en sandwich. En række
løsningsmuligheder vil være udstillet i rummet, og I kan gå rundt og undersøge dem
yderligere. Hvis I vil vide mere, vil fagfolk stå parat til at besvare jeres spørgsmål.
Seminarets form er oplæg, spørgsmål og pauser med netværksmuligheder.
Vi forventer at slutte omkring kl. 19.30.

