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KLIKOVANDs
Forårskur

Den politiske dagsorden er sat

KLIKOVAND-samarbejdet har nu været i
gang i over et år, og tirsdag den 28. maj
holdt vi en Forårskur for alle kontaktpersoner i KLIKOVAND.

Den 27. maj 2013 holdt KLIKOVAND eftermiddagsseminar for
politikere i Region Hovedstadens kommuner.

På kuren gennemgik vi, hvad KLIKOVANDs
fire arbejdsgrupper har opnået det første
år og deres planlagte aktiviteter.
Søren Lybecker fra DTU holdt en veloplagt præsentation oplæg om, hvordan
netværk kan sikre mere vidensdeling, øge
ens markedsværdi og spare ressourcer.
Herefter diskuterede kontaktpersonerne,
hvordan vi kan forbedre vores samarbejde
i KLIKOVAND.

Vedbæk i solskin dannede rammen om en
inspirerende eftermiddag med velforberedte oplægsholdere og engagerede
deltagere. Formålet med dagen var at
give politikerne et overblik over processen
i arbejdet med klimatilpasning og deres
egen rolle i den. Dagens underoverskrift
var Valg og konsekvenser og henviste til
konsekvenserne af de politiske valg med
hensyn til klimatilpasningsplanerne.
Steen Christiansen, borgmester i
Albertslund Kommune og formand for
KKR Hovedstaden, bød velkommen,
og understregede betydningen af et
samarbejde på tværs af kommunerne,
præcis som det er beskrevet i Region
Hovedstadens klimastrategi.
Dernæst fulgte en række faglige oplæg,
hvor Philip Hartmann, By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune, indledte med

at fortælle om klimatilpasning og den
politiske proces. Derefter talte Fredensborgs borgmester Thomas Lykke Pedersen om den politiske proces i praksis,
og advokat Pia Lisbeth Nielsen fra Molte
Wengel og direktør Carsten Nystrup fra
Nordvand redegjorde for de juridiske og
økonomiske udfordringer kommuner
og forsyninger står overfor. Til sidst
præsenterede professor i landsskabsbaseret klimatilpasning Marina Bergen
Jensen fra Københavns Universitet
eksempler på klimatilpasning i praksis.
At dømme efter spørgelysten og diskussionerne under oplæggene og i pauserne
var det en vellykket og lærerig eftermiddag for alle.
I kan se alle oplæggene på:
www.klikovand.dk/nyheder/arkiv/2013/15062013/.

At være aktiv eller ikke at være aktiv ...
Dorthe Tirsgaard blev en dag ringet op
af en KLIKOVAND-deltager, der over
vejede at melde sig ud af KLIKOVAND:

”Hvad får man ud af
at være med?”

”Jeg har valgt at være aktiv i en arbejdsgruppen om
borgerrettet kommunikation og får på den måde større
indflydelse på, hvilke opgaver og projekter der sættes i
gang i KLIKOVAND-regi. Derudover har jeg fået et større
netværk og dermed flere erfaringer at trække på blot
en telefonopkald væk. Jeg kan kun anbefale andre at
deltage, og det gjorde jeg også den dag.”

Dorthe Tirsgaard
Furesø Kommune
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En værdiskabende
udfordring
Miljøsagsbehandler Rasmus Kierudsen fra
Egedal Kommune har for nylig overtaget
projektledelsen af Juragruppen (JG).
Rasmus arbejder med overfladevand og
er en del ind over klimatilpasningsplanen:
”Jeg kunne se en fordel i at blive projektleder for JG, fordi mit netværk og mine
kompetencer ville blive udvidet, og tilsammen ville det øge min markedsværdi.”
”Det er sjovt at finde på nye brugbare
ideer, alt andet lige er det lettere at gennemføre dem som projektleder og aktiv i
KLIKOVAND,” understreger Rasmus. Han
kan i allerhøjeste grad bruge arbejdet i
KLIKOVAND i sit daglige arbejde: ”Jeg kan
følge med i udviklingen på lovgivningsområdet og er et skridt foran pga. vores
arbejde i JG.”
”Vi har lige holdt et opfølgende møde
med Forsyningssekretariatet og Natur
styrelsen, og nu skal jeg afstemme
retningen for det kommende arbejde
med resten af JG. De kan jo have nogle
ønsker, jeg ikke kender til, og det er min
opgave at afdække dem.”

Workshop
om borgerrettet
kommunikation
Rasmus Kierudsen
Egedal Kommune

Rasmus har da også sine egne idéer, som
selvfølgelig skal afstemmes med de andre i JG: ”Jeg kunne godt tænke mig, at vi
udarbejder en løbende opdateret webbaseret håndbog, der handler om hvordan
man ansøger om midler til projekter hos
Forsyningssekretariatet. Håndbogen skal
give overblik over ansøgningsproceduren
og de tilknyttede juridiske aspekter og
kommer med eksempler på accepterede
og afviste projekter. Derudover kunne
jeg også ønske mig, at KLIKOVAND var
med til at bane vejen for tværkommunale
projekter og afdække, hvordan vi kan få
det til at hænge sammen praktisk, økonomisk og juridisk.”
Arbejdet kalder i arbejdsgruppen, så er
du interesseret i at være med til at få
viden om juridiske problemstillinger inden for klimatilpasning, kan du kontakte
Rasmus.

KLIKOVANDs arbejdsgruppe om
borgerrettet kommunikation er
i fuld gang med at planlægge en
workshop om – ja, borgerrettet
kommunikation
Torsdag den 12. september
kl. 9-13 inklusive frokost.
Programmet består af oplæg, der
spænder fra planlægning af den
borgerrettede kommunikation over
erfaringer fra igangværende projekter
til kommunikationsværktøjer. Derudover får du mulighed for at afprøve
forskellige redskaber til dit kommunikationsarbejde i indlagte øvelser.
Invitation og program følger
efter sommerferien.
Sæt kryds i kalenderen
allerede nu!

E: Rasmus.Kierudsen@egekom.dk.

Større overblik på klikovand.dk
KLIKOVANDs projektledelse har gennemført en undersøgelse blandt vores kontaktpersoner med henblik på at finde veje
til at gøre flere deltagere mere aktive i
vores arbejde, og synliggøre KLIKOVANDs
arbejde og formål. KLIKOVAND henvender sig ikke kun til dem, der sidder og
arbejder med klimatilpasningsplaner
men bredt i kommuner og forsyningssel-

skaber. En af konklusionerne var, at det
krævede et bedre overblik over projektets
indhold og aktiviteter. Derfor har vi bl.a.
oprettet en kalender med aktiviteter og
skabt et bedre overblik over nyhederne i
arkivet. Vi har lavet en søgefunktion, så
man nemmere kan finde tidligere nyheder og andet materiale på KLIKOVAND.dk,
og vi har oprettet en oversigt over, hvem

der er kontaktpersoner for KLIKOVAND
i forsyningsselskaber og kommuner, så
man nemmere kan kontakte dem.
Send gerne kommentarer og idéer til
forbedringer til Kristoffer Amlani Ulbak.
E: Kulbak@gladsaxe.dk.
Meld dig ind i KLIKOVANDs LinkedIn
gruppe her og bliv løbende opdateret.
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Workshop om
Borgerrettet Kommunikation
Marie-Louise Sune Andersen har i knap 1 ½ år stået i spidsen for
arbejdsgruppen om borgerrettet kommunikation (BK).
Marie-Louise er selv biolog og arbejder
med klimatilpasning i Gentofte Kommune: ”Vi arbejder meget aktivt med vores
borgerrettede kommunikation i Gentofte
og havde brug for en udstilling til at have
med på borgermøderne. Det behov var vi
ikke ene om at have, så det blev gruppens første opgave. Den har stort set
været på farten siden.”
”Min chef opfordrede mig til at påtage
mig opgaven som projektleder, så jeg
ikke sad alene, men snarere kunne opleve
en synergi med andre,” forklarer MarieLouise. ”Det var helt rigtigt set. Vores
arbejde i BK giver mig også en mulighed
for at arbejde kreativt og udvikle noget
andre kan bruge.”

KLIKOVAND og BK har udvidet MarieLouises netværk betydeligt: ”Min egen
spændvidde og bekendskabskreds er
blevet meget større, og nu kan jeg altid
finde nogle at spørge, hvis jeg sidder
med en udfordring i mit daglige arbejde
med klimatilpasningsplanerne.”
”Vi er i fuld gang med at planlægge et
workshop om borgerrettet kommunikation
den 12. september. Her vil vi både udveksle
erfaringer, få input om emnet udefra og
selv arbejde med målrettede værktøjer til
kommunikationen med borgerne. Derudover forbereder vi os på at producere film
til brug for alle i KLIKOVAND og bredere ud.”

Et halvt år med blogstafetten
Når sommerferien banker på døren, har
vi nået 26 blogindlæg siden slutningen
af december. Se dem her.
Forfatterne er professionelle aktører,
der alle arbejder med klimatilpasning
– heriblandt EUs klimakommissær
Connie Hedegaard. De mange vidende og
indflydelsesrige mennesker har uden at
blinke sagt ja til at tilføre debatten om
klimatilpasning nye vinkler og konstruktive forslag, og det er vi dem meget taknemmlige for. I starten af juni rundede vi
4.000 bloglæsere fra hele landet, hvilket

er meget mere, end vi turde håbe på, da
vi satte bloggen i gang for godt et halvt
år siden.
Vores intention er at samle alle blogindlæggene i én udgivelse, alle kan hente på
nettet.

12.

september
2013
Hvis du er interesseret i at være med i
arbejdet, kan du kontakte Marie-Louise
Sune Andersen
E: mlsu@gentofte.dk.

Marie-Louise Sune Andersen
Gentofte Kommune
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Følg os på LinkedIn
KLIKOVAND har sin egen gruppe på
LinkedIn, hvor alle er velkomne.
Du skal blot søge
efter KLIKOVAND i grupper.

