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Vil du være med til at skabe
endnu mere klimatilpasning på
tværs?
Workshop for ledere og nøglemedarbejdere, der arbejder med klimatilpasning
Torsdag den 29. august 2019 kl. 13.00-16.00.
Kom og hør om mulighederne for at blive partner i et regionalt klimatilpasningsprojekt og vær med til at udvikle et projekt, der kan rykke tværkommunale samarbejder.
Partnerskab om klimatilpasning på tværs
Region Hovedstaden inviterer til workshop den 29. august. Formålet er at
samle de kommuner, som kan og vil flytte denne dagsorden fremad, og skabe
grundlaget for effektfulde partnerskaber og væsentlige resultater, som kan
skabe en klimasikker hovedstadsregion. Du får denne invitation, fordi vi mener, du kan være med til at gøre en forskel!
Baggrunden er Region Hovedstadens kommende Regionale Udviklingsstrategi, hvor administrationen i år indstiller, at der afsættes 3 mio. kr. til at sætte
fokus på ”Klimatilpasning på tværs”. Hvis projektet prioriteres politisk, skal indsatsen føres ud i livet i et 2-årigt projekt - i partnerskab med eksterne aktører
som jer.
På workshoppen vil vi tage hul på arbejdet med at konkretisere projektet og
partnerskaber i spor herunder. Vi ønsker jeres input til vores indledende projektovervejelser, som skal bidrage til større sammenhængende klimatilpasning. Vi vil sammen finde frem til, hvilke udfordringer I i kommunerne især står
overfor, og hvordan vi kan løfte i flok for at løse dem.

Fokus:
•

I de kommende år skal der investeres massivt i klimatilpasningsløsninger. Hvordan kan vi sikre, at projekter ikke strander, fordi der ikke kan
opnås enighed om, hvem der skal betale for løsningen og hvordan den
kan finansieres? Hvordan kan vi understøtte udvikling af metoder til
betalingsmodeller og finansieringsmuligheder?

•

Håndtering af de ændrede vandmængder kræver samarbejde på tværs
mellem mange forskellige aktører. Hvordan kan vi understøtte større
sammenhængende klimatilpasningsprojekter i kyststrækninger og
vandoplande?

Workshop: Klimatilpasning på tværs
Torsdag den 29. august 2019 kl. 13.00-16.00
hos Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød.

Vil du være med?
Tilmeld dig via mail til: CRU-FP-Klimatilpasning@regionh.dk
Deltagelse er gratis og du er velkommen til at videresende invitationen til chefkollegaer og nøglemedarbejdere, som arbejder med klimatilpasning. Du er
også velkommen til at invitere din forsyning med.
Deadline for tilmelding er den 23. august 2019.
Deltagelse er gratis og du er velkommen til at videresende invitationen til dine
kollegaer. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Kristine Vik Kleffel på kristine.vik.kleffel@regionh.dk eller tlf. 5144 5244 (ferie i
uge 31, 32, 33).
Emilie Rønde Nielsen på emilie.roende.nielsen@regionh.dk eller tlf. 2059
8866 (ferie i uge 29, 30, 31).
Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen

Gitte Larsen, Enhedschef
Region Hovedstaden
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