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DK2020 den fælles indsats mod klimaforandringerne

Kære borgmester
Klima er for alvor på dagsorden i de her år. Det er det på både globalt og nationalt
plan – men også ude i de enkelte kommuner og for os i Realdania. Den tid, hvor
vi diskuterede, om klimaforandringer var reelle og menneskeskabte, er forbi, videnskaben er klar, og vi ved, de kommer, hvis ikke vi gør noget. Det er derfor tid
til at handle.
Realdania vil gerne støtte op om arbejdet med at give danske kommuner en mulighed for at komme helt i front med klimaarbejdet. En af måderne at gøre dette
på er at skabe adgang til viden og redskaber, der kan løfte klimaindsatsen i kommunerne til et nyt niveau, og gøre kommunerne til en del af et globalt klimaambitiøst netværk. Det vil vi gerne invitere din kommune med i.
Til oktober afholder C40 topmøde i København for borgmestre fra nogle af verdens største byer. C40 er en international sammenslutning af storbyer, der har
besluttet at gå forrest i kampen mod klimaforandringer for at nå målsætningen i
Parisaftalen. I erkendelse af at det er svært at få taget ambitiøse klima-skridt på
de nationale plan, har byerne i C40 besluttet at gå foran og handle.
Realdania har i en årrække støttet C40 økonomisk, og det er vores mål og ambition at bringe C40’s viden og fremsynede arbejde med klimaet ud i hele landet
og få de danske kommuner med. Det er det, fordi vi i Realdania tror på, at vi
sammen kan mere, end vi kan hver for sig, og fordi C40-arbejdet netop understøtter vores overordnede mål om, at vi er her for de nuværende og fremtidige
generationer samt fremmer en bæredygtig udvikling.
Derfor lancerer vi i næste uge projektet DK2020.
DK2020 tager udgangspunkt i C40’s Deadline 2020-program, hvor storbyer i hele
verden, gennem en metode kaldet Climate Action Planning (CAP) Framework,
udvikler forpligtende klimaplaner, der lever op til Parisaftalen. Med DK2020 oversætter vi Deadline 2020 til en dansk kontekst, og gør redskaberne anvendelige
og til at arbejde med for danske kommuner.
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Realdania gennemfører DK2020 i samarbejde med C40 og den grønne tænketank CONCITO. Gennem DK2020 tilbyder vi ikke bare de deltagende kommuner
redskaber til at løfte klimaindsatsen, men også teknisk hjælp og sparring fra globale og danske eksperter fra C40 og CONCITO og mulighed for at netværke med
andre deltagende kommuner for at udveksle løsninger og erfaringer.
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Realdania tilbyder et forløb med workshops, der kulminerer under C40-topmødet
med en masterclass for borgmestre og højtstående embedsfolk fra alle de deltagende kommuner i DK2020 projektet, og som fortsætter efter topmødet. De deltagende kommuner bliver en del af et stærkt internationalt netværk, der deler
viden og erfaring ud fra et fælles ønske om at være i front på klimaområdet og
sprede de gode eksempler til andre.
Din kommune kan søge om at være med gennem et formelt call, Realdania lancerer i næste uge. Allerede nu kan du orientere dig og læse mere om DK2020
og C40’s Deadline 2020-program i de vedhæftede faktaark.
Ansøgningsmaterialet vil blive offentliggjort samtidig med lanceringen. Men helt
overordnet vil de deltagende kommuner skulle leve op til følgende to minimumskrav:
•

Have et CO2-regnskab og adgang til nødvendige data om CO2-udledninger.

•

Være villige til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige
skridt til at opdatere eller videreudvikle den eksisterende klimaplan eller strategi.

Hvis du vil høre mere om projektet, er du meget velkommen til at tage kontakt til
programleder Anna Esbjørn på ae@concito.dk. i Concito eller projektchef Pelle
Bournonville på plb@realdania.dk i Realdania.
Jeg håber meget, at vi har vakt din interesse, og at din kommune vil være med
blandt de kommuner, der er med helt fremme i arbejdet for at modvirke klimaforandringerne.

Med venlig hilsen
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