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Processer og
værktøjer

Kristoffer Ulbak
takker af
KLIKOVANDs projektleder gen
nem snart 2 år har fået nyt job på
Teknologisk Instituts Rørcenter.
Han har derfor overdraget posten
som projektleder for KLIKOVAND
til Martin Moneaux fra Gladsaxe
Kommune.
En stor tak til Kristoffer for en
fantastisk flot indsats, der i høj
grad har gjort KLIKOVAND til det,
projektet er i dag. Kristoffers ved
holdenhed og tro på projektet har
været en stor drivkraft og inspira
tion for alle aktive i KLIKOVAND.
Held og lykke med det nye job!

Klimatilpasningsplaner kan gå gennem en svær fødsel både
i forvaltningen og på det politiske plan.
KLIKOVANDs arbejdsgrupper for kompeten
celøft og beslutningsstøtte havde derfor
stillet to spørgsmål forud for workshoppen
den 13. juni:
1. Hvordan håndterer vi de forvaltnings
mæssige og politiske beslutningsproces
ser bedst muligt?
2. Hvordan vælger vi de rigtige modelværk
tøjer, når vi skal udarbejde risikokort i
vores kommune?
Niels Skov Olsen fra Roskilde Kommune
indledte dagen med at fortælle om deres
planproces. Én af udfordringerne havde
været, at lovgrundlaget fra Naturstyrelsens
side ikke havde været færdigt.
Troels Christiansen fra COWI gennemgik et
prioriteringsværktøj, der på en pædagogisk

og enkel måde giver overblik over fordele
og ulemper ved forskellige modelværktøjer.
Værktøjet tager udgangspunkt i den fysiske
placering i regionen. Der er stor forskel på,
om du sidder i en kommune ved kysten,
en landkommune eller en bykommune. Se
værktøjet hér.
Nina Caspersen, projektleder af Beslutnings
støtte, fortalte derefter om, hvordan værk
tøjet kan bruges i praksis, og hvordan det
kan anvendes med hensyn til den politiske
beslutningsproces.
Formiddagen var præget af rig spørgelyst,
og deltagerne bød både ind med konkrete
problemstillinger og erfaringer. Samlet set
var dagen en succes, som lagde op til mere
erfaringsudveksling og dialog.

Vil du have indflydelse på KLIKOVAND?
...Eller har du udfordringer, du kunne tænke dig
at få belyst i KLIKOVAND? Så vær med i en af
vores arbejdsgrupper under et af de fire spor.
Målet er, at vi deler erfaringer og viden med alle
i KLIKOVAND, men vores erfaring er, at det giver
ekstra at være med i arbejdsgrupperne.

re
Vores fi

spor er:
Jura
Borgerrettet kommunikation

Kompetenceløft
Beslutningstøtte

Skriv til KLIKOVANDs projektleder, Martin Moneaux,
hvis du vil være med i et af sporen. Mail: tmfmkm@gladsaxe.dk
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Den gode
borgerindragelse

Vagtskifte
i Kompetenceløft
Ivar Felsager Rosendal fra Gladsaxe
Kommune er ny projektleder for
arbejdsgruppen for kompetenceløft.

Ivar Felsager Rosendal
Gladsaxe Kommune

Ivar er uddannet fra RUC og sidder til
dagligt i Miljøafdelingen, hvor han ar
bejder med virksomhedstilsyn, jordfor
urening, GIS, klagesager og tilladelser til
nedsivning.

Det er et mål for Ivar, at arbejdsgruppen
får så mange gode faglige og aktuelle
arrangementer op at stå som muligt.
Gruppen har foreløbig to arrangementer
på bedding:

Ivar kan nævne flere grunde til, at han
havde stor lyst til at kaste sig over
projektledelsen af arbejdsgruppen: ”For
det første synes jeg, at KLIKOVAND er et
spændende stort projekt. Dernæst får
jeg mulighed for at få en bredere faglig
hed med hensyn til klimatilpasning.”

1. et politikerseminar, der tager fat på,
hvad der skal ske, når klimatilpas
ningsplanerne er på plads,

Han fortsætter: ”Det bliver også spænd
ende at få mulighed for at møde de
behov, KLIKOVANDs deltagere har, med
den rette viden, når de har brug for den.
Sidst men ikke mindst kan det give mig
et kompetenceløft i kraft af projektleder
rollen.”

2. en uddannelse om gode regnvands
løsninger for driftsfolk og driftsledere.

Den 12. september holdt KLIKOVAND
workshop om borgerinddragelse.
Formålet var at styrke den gode bor
gerinddragelse og at give deltagerne
mulighed for netværke.
Dagen bød på erfaringer og gode
råd om borgerinddragelse fra
Dan Gabriel fra Haveselskabet,
Louise Lyng Bojesen fra Bornholms
Regionskommune, og Bjørn Bedsted
fra Teknologirådet. De talte alle
om betydningen af at få inddraget
borgerne i beslutningsprocessen på
rette tid og sted.
Læs mere om workshoppen og se
præsentationerne hér.

Ivar pointerer: ”Når vi ved mere om,
hvad de to arrangementer kommer til at
indeholde, skriver vi ud om dem. Jeg vil
også gerne understrege, at der er plads
til flere i vores arbejdsgruppe. Så skriv til
mig, hvis du vil være med.”
Du kan kontakte Ivar på e-mail:
IVARRJ@gladsaxe.dk.

TAKSTFINANSIERET KLIMATILPASNING
Forsyningssekretariatet mødte
talstærkt op for at svare på 35
KLIKOVAND-deltageres spørgsmål,
da juragruppen slog dørene op til en
workshop den 6. juni.

Deltagerne fra kommunerne syntes
især at være interesserede i de mulig
heder takstmidlerne giver for at med
finansiere brug af kommunale veje til
at lede regnvand udenom kloaknettet.

Omdrejningspunktet var den nye frist
for ansøgning om takstfinansiering af
klimatilpasningsprojekter 1. august
2013.

Du kan læse mere om arrangementet
hér.
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KLIKOVAND
lige nu
Vi er nu nået midtvejs i
projektperioden og har nået
halvdelen af vores aktivite
ter. Det har taget tid at få
KLIKOVAND kørt i gang, men
der er ingen tvivl om, at vores
mange workshops er velbe
søgte, og vores aktiviteter
nu kører fint indenfor jura,
beslutningsstøtte, kommuni
kation og kompetenceløft.

Større netværk og flere fagligheder
Martin Moneaux sprang uden tøven til som KLIKOVANDs nye
projektleder. Nu vil han stikke sin egen kurs ud.
Martin lærte KLIKOVAND at kende gennem
sin opgave som delprojektleder for kom
petenceløftsporet: ”Det var en spændende
opgave, der bød på mange nye interessante
mennesker og udfordringer. Da Kristoffer
kom og spurgte, om jeg ville overtage pro
jektlederrollen fra ham, slog jeg til.”

Vi håber at kunne opdatere
vores hjemmesiden, så vi på
en let og overskuelig måde
kan lægge mere dokumen
tation, viden og erfaringer
ud til glæde for alle. Vi vil
også arbejde på at involvere
KLIKOVANDs deltagere mere i
arbejdet med de fire spor.

Martin glæder sig til at udvide sit
netværk endnu mere. Han ud
dyber: ”Det er yderst interes
sant at få de mange faglighe
der til at arbejde sammen. Vi
skal netop tænke på tværs
af vores faggrænser for at
opnå gode og robuste kli
matilpasningsløsninger.”
Martin kan også se, at der
ligger nogle udfordringer

i at få de sidste leverancer mobiliseret og
komme godt i hus med dem: ”Kristoffer og
jeg foretog en status, der viste, at vi var godt
halvvejs og kunne sætte hak ud for cirka
halvdelen af vores leverancer. Nu er det tid
til, at vi i projektledelsen danner os et fælles
billede af, hvilke aktiviteter der skal sættes
igang nu og til næste år. Det er vigtigt, at vi
får lavet en tidsplan, så vi sikrer, at vi kom
mer godt i mål.”
”KLIKOVAND er modnet rigtig fint, så jeg kan
nu fokusere på struktur og målsætninger.
Jeg kunne godt tænke mig, at få hjemme
siden sat bedre op, så vi kan lægge langt
mere materiale ud på siden til glæde for
KLIKOVANDs deltagere og andre interesse
rede. Som en sidste krølle er det vigtigt for
mig at have en god dialog med alle projektle
derne og regionen,” slutter Martin.

PLANERNE IMPLEMENTERES
Hvordan får vi klimatilpasningsplanerne
ind i vores kommuneplaner og kommu
neplantillæg? Godt 30 personer mødte op
til KLIKOVANDs temaformiddag for at få
svar på dette spørgsmål. Efter temaformiddagen var der mange af deltagerne,
som havde fået et klart billede af, hvordan
opgaven med at få klimatilpasning ind i
kommuneplanen kunne tage sig ud.
Lone Jansson fra Naturstyrelsen for
talte om retningslinjer og rammer for
klimatilpasning i kommuneplaner eller
kommuneplantillæg og gav en række gode
eksempler på, hvad man kunne skrive ind
i hovedstrukturen, retningslinjerne, rede
gørelsen og eventuelt rammerne.

Efter Naturstyrelsens gode input gik
deltagerne ud i to spor. Spor A havde fo
kuseret på handlingsplan for klimatilpas
ning og spor B havde fokus på retnings
linjer og rammer i kommuneplaner.
Efter en opsamling i plenum fortalte
vores nye projektleder for kompetence
løftsporet, Ivar, om, hvad gruppen havde
i støbeskeen. I kan se, hvad der kom frem
under opsamlingen af gruppearbejdet på
KLIKOVANDs hjemmeside Se her.
Hér kan I også finde
• Oplæg fra Lone Janssons, Naturstyrelsen
• Oplæg fra Kathrine Stefansen, Gladsaxe
Kommune, om spor A
• L ink til Gladsaxes Kommunes digitale
plan fra spor B.
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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.

