Kommissorium for administrativ styregruppe på klimaområdet (DK2020) i Midtjylland
Styregruppen består af fem repræsentanter fra fem forskellige kommuner,
som KD-Net udpeger, samt 2 repræsentanter fra Region Midtjylland. Der
kan desuden deltage sekretariatsmedarbejdere og medarbejdere fra
KL/kommunerne og Region Midtjylland. Gruppen består af medlemmer på
direktør/fagchef niveau.
Styregruppens medlemmer:
Thomas Lindberg, Skive Kommune (Medformand)
Henrik Seiding, Aarhus Kommune
Claus Borg, Lemvig Kommune
Søren Steensgaard, Samsø Kommune
Marie Lindberg Tefre, Horsens Kommune
Kim Kofod Hansen, Region Midtjylland (Medformand)
Rolf Johnsen, Region Midtjylland
Gruppens hovedopgaver
Den administrative styregruppe har det overordnede ansvar for DK2020 projektets gennemførelse. Herunder hører løbende at definere opgaver, roller,
snitflader og praktisk udmøntning af projektet.
Blandt den administrative styregruppes centrale opgaver er:
• At bistå den politiske styregruppe og KKR Midtjylland med den videre
implementering af DK2020 projektet
• At understøtte kommunernes arbejde med udarbejdelse af klimahandlingsplaner
• At koordinere samarbejdet mellem kommunernes klimakoordinatorer.
• At planlægge et større klimatopmøde 2. halvår 2021 mellem parterne,
med sigte på erfaringsudveksling og konsolidering af projektet. Den administrative styregruppe udarbejder konkret oplæg hertil.
• Efter behov etableres arbejdsgrupper bestående af kommunale og regionale medarbejdere. Arbejdsgrupperne bistår i opgavernes udførelse.
Arbejdsgruppens medlemmer vil som udgangspunkt være ansat i den
enkelte kommune og i Region Midtjylland
Sekretariatsbetjening og arbejdsgrupper
KKR Midtjylland har ansat en klimakoordinator som er tilknyttet Fælleskommunalt Klimasekretariat i Midtjylland. Sekretariatet placeres i Aarhus Kommunes klimasekretariat. Region Midtjylland ansætter tillige en DK2020 klimakoordinator som indgår i det klimafaglige miljø i Regional Udvikling i Regionshuset i Viborg.
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Den politiske- og den administrative styregruppe sekretariatsbetjenes af klimakoordinatorerne i fællesskab. Samtidigt har de to sekretariatsmedarbejdere ansvar for den praktiske gennemførsel af DK2020.
Klimakoordinatorerne sikrer samtidig koordination med den nationale del af
projektet og med Concito.
Med projektsekretariat på to lokationer er der behov for at der arbejdes agilt,
med opgaver rundt i hele den midtjyske geografi. Samtidig tilstræbes det at
opbygge et godt fagligt miljø, med fokus også på et fysisk arbejdsfællesskab. Projektledelsen deles mellem de etablerede miljøer.
Varighed og sekretariatsbetjening
Projektet gælder i udgangspunktet 3 år og træder i kraft den 16.09.2020 og
løber frem til 30.06.2023.
Udover gruppens faste bemanding kan der ad hoc inddrages relevante aktører på styregruppens møder.
Mødeplan:
-Konstituerende møde i administrativ Styregruppe for DK2020 i november/december 2020

