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Baggrund 
Klimakrisen er måske vores generations største udfordring. Den kræver en stor og sammenhængende grøn 

omstilling af hele samfundet af historisk størrelse. Midt i dette står kommunerne. Klimakrisen er global, 

men den skal løses lokalt. Og rigtig mange dele af de ting, som skal forandres, kræver kommunernes aktive 

deltagelse. Mange af kommunernes kerneopgaver skal understøtte den grønne omstilling, og mange kerne-

opgaver skal gentænkes for at gøre dette. Samtidig spiller involvering af virksomheder og borgere en stor 

rolle. Den offentlige sektor er afgørende i forhold til at skabe rammerne for den grønne omstilling, men for 

at vi som samfund skal lykkedes, er det virksomhederne og borgerne, der skal skabe forandringerne. Derfor 

er opbygning af kapacitet og formåen i samfundet til at løse opgaven helt afgørende. 

Lykkedes vi med dette, er der for de danske kommuner rigtig gode muligheder for ikke alene at tage et vig-

tigt globalt ansvar og ejerskab for løsning af klimakrisen, men også med fremsynethed, rettidig omhu og 

partnerskaber med samfundets aktører at skabe mere velfærd og vækst. 

 

Formål 
Faggruppens formålet er at samle fælles viden og praksis omkring den grønne omstilling i et kommunalt 

perspektiv, udarbejde og vedligeholde en klar strategi for, hvordan kommunerne bedst understøtter den 

grønne omstilling, og påvirke udformning af kommunernes rammer for arbejdet med klima og grøn omstil-

ling igennem input til KLs arbejde med interessevaretagelse, f.eks. høringer. 

 

Strategisk retning og grundlag for koordinering 
Faggruppens arbejde sker i tæt samspil med KL og tager udgangspunkt i KLs udspil om klima med følgende 

budskaber: 

1. Kommunerne er tættest på borgere og virksomheder og skaber rammerne for deres hverdag 

2. Kommunerne er samlet set landets største bygningsejer og største offentlige arbejdsgiver 

3. Kommunerne kan mest direkte bidrage til CO2-reduktioner i energiproduktionen 

4. Kommunerne har ansvar for samlede prioriteringer på tværs af sektoropdelte hensyn 

5. Kommunerne kender de lokale forhold bedst og kan gennemføre de klimaløsninger, der virker  

 

Faggruppens arbejde forankres i samlet strategi, som indeholder de for kommunerne vigtigste roller i den 

grønne omstilling inden for områderne: 

- Formåensopbygning  

o Samarbejder og samskabelse (Kommunen vers. 3.0 - partnerskaber) 

o Uddannelse og folkeoplysning 

o Demokrati 

o Vidensdeling og politikudvikling 

- Infrastruktur og fysiske rammer 

o Fysisk planlægning 

o Digitalisering 

 

o Energiforsyning 
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o Trafik og mobilitet 

o Byggeri og anlæg 

o Industri 

o Landbrug 

- Myndighed og vejledning 

o Anlæg 

o Byggeri 

o Transport og mobilitet 

o Industri 

o Landbrug 

- Vækst og internationalt samarbejde 

o Innovation og test 

o Demonstration af DK løsninger  

o International samarbejder 

- Kommunernes egen drift og klimaplaner 

o Bygninger, transport, indkøb, selskaber 

o DK2020 (CAPF) og DN klimakommune, Governant of Mayors 

o CO2- og energiregnskaber 

 

 

 

 

Grøn 
omstilling 

Klimaledelse

Drift

Formåen og 
kapacitet

Grøn omstilling af samfundet, som mind-

sker CO2-udledning og skaber øget velfærd, 

f.eks. 

- Nye jobs 
- Øget sundhed 
- Lavere omkostninger 

Den grundlæggende formåen og kapacitet 

til at kunne skabe og fastholde de nødven-

dige forandringer opbygges gennem uddan-

nelse, folkeoplysning og mobilisering af res-

sourcer i samfundet 

Igennem klimaplaner udvikles og 

fastholdes retning og hastighed på 

omstilling af kommunerne som or-

ganisation og samfund i fællesskab 

med medarbejdere og lokalsam-

fundet 

Igennem kommunernes kerneopgaver ska-

bes rammerne for omstilling, og beslutnin-

ger bliver omsat til handling lokalt 
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Afgrænsning 
Klimafaggruppen har ikke specifikt sektorkendskab på detaljeret niveau, men varetager de overordnede 
temaer ift. kommunernes rolle i den grønne omstilling. Konkret og specifik sektorviden ligger i de øvrige 
faggrupper. 

Klimafaggruppen varetager arbejdet med at stoppe udledning af drivhusgasser og reduktion af drivhusgas-
ser i atmosfæren (forebyggende handling ift. klimaforandringer). 

Klimafaggruppen varetager ikke arbejdet med at håndtere konsekvenserne af allerede opståede og kom-
mende klimaforandringer (klimatilpasning/resiliens). 

 

Underfaggrupper  
Der kan efter behov opbygges underfaggrupper. 

 

Samspil med andre faggrupper 
Klimafaggruppen varetager den overordnede interesse ift. kommunernes rolle ift. klima og grøn omstilling 
(CO2-reduktion og omstilling til 100 % VE i alle sektorer). 

Klimafaggruppen giver inputs til andre faggrupper og KL på de overordnede temaer. 

Klimafaggruppen kan bede andre faggrupper om hjælp til at kvalificere emner, f.eks. ift. detaljer omkring 
lovgivning, kommunal økonomi mv. inden for de specifikke sektorer. 

Andre faggrupper kan bede Klimafaggruppen om hjælp til at belyse konsekvenser ift. klima og afklaring af 
snitflader og konsekvenser til andre sektorer i et klima- og grøn omstillings-perspektiv. 

 

Udviklingsarbejde 
Klima og grøn omstilling er en udpræget udviklingsdagsorden. Det er derfor også særligt udviklingsdelen af 

KTC arbejdet, som faggruppen skal fokusere på. Klimafaggruppen kan tage initiativ til at rejse sager og ud-

vikle konstruktive forslag og anbefalinger, som de i samarbejde med KL sætter på dagsordenen over for 

kommuner, politikere, ministerier og styrelser, som et led i at præge den kommunaltekniske sektors udvik-

ling. Faggruppen vil ligeledes tilstræbe at have en aktiv rolle i forhold til at bidrage til de andre fagområders 

arbejde med at udvikle deres rolle i den grønne omstilling, herunder bidrage til, at de øvrige faggrupper kan 

formulere deres positioner ift. kommunernes muligheder og udfordringer inden for klimadagsordenen. 

 

Kommunikation 
Faggruppen bidrager med kommunikation om faggruppearbejdet, vigtige dagsordener, problemstillinger 

osv. via KTC Sekretariatet (bl.a. til fagmagasinet Teknik & Miljø, nyhedsbreve og Linkedin), som et led i at 

synliggøre KTC’s position som interesseorganisation og facilitator for videndeling. 
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Høringsarbejdet 
Høringsarbejde knytter sig oftest til regler, der ændres for at implementere ønskede forandringer i samfun-

det. Den specifikke tekniske viden og viden om konkrete konsekvenser for kommunal drift af ændringer lig-

ger oftest hos de øvrige faggrupper. Derfor vil Faggruppen for Klima med det udviklingsorienterede fokus 

som udgangspunkt ikke være primær leverandør til høringssvar, men bidrage med en overordnet klimavin-

kel i andres høringsbidrag. Enten ved i dialog med KL at sikre, at der i høringsprocessen er fokus på klima-

emner i høringer i andre faggrupper, når dette er særligt vigtigt, at KTC forholder sig til, eller ved at bidrage 

til andre faggruppers høringsbidrag, når disse ønsker vurderinger ift. klima. Faggruppen skal behandle hø-

ringssager på følgende måde:  

1. KL opretter høring i KTC Høringsportal 

2. Faggruppemedlemmer svarer enkeltvis i KTC Høringsmodul 

3. Faggruppeformand (høringstovholder) sammenskriver svar fra faggruppen og sender via KTC Hørings-

modul 

Klimafaggruppen kan være høringstovholder på høringer, som har primært sigte at fremme den grønne 

omstilling i Danmark i et overordnet helhedsperspektiv, og vil som udgangspunkt i sådanne høringer skulle 

trække på andre faggrupper til sektorfaglige vurderinger inden for deres områder, hvis emnerne berører 

specifikke kommunale kerneopgaver, som varetages af andre faggrupper. 

 

Godkendelse af kommissorium 
Kommissoriet er godkendt af bestyrelsen den 23. april 2021. 

 

 

 


