
Klimatilpasningsdag
Onsdag den 9. oktober 2013

Radisson Blu Hotel 
Papirfabrikken 12 - 8600 Silkeborg

Region Midtjylland inviterer til netværksmøde med 
fokus på emner, som kommunerne har ønsket at få 
mere viden om i forbindelse med de igangværende 
klimatilpasningsplaner

9.30 – 9.40 Velkomst og gennemgang af dagens program v/ Region Midtjylland

9.40-10.10  Visionsdrevet arbejde skaber retning og energi, muligheder og resultater.  
 Om visionsdrevet udvikling af en kommune. Også om processer og metoder 
 v/ Uffe Steiner Jensen, tidligere borgmester i Fredericia Kommune

10.10 Kommunernes udfordringer, innovation og erhvervsudvikling. 
  Om kommunernes muligheder i erhvervsudviklingsprojekt ”Challenge: Water” 
 v/ Jørgen Høegh, projektleder på Teknologisk Institut 

10.40 Pause

11.00 Gør det forståeligt - Hvordan oversætter vi de komplicerede tekniske oplysninger  
 til interne medarbejdere og lægmænd. Eksempel fra Norddjurs  
 v/ Rikke Møller Flinterup, Norddjurs Kommune

11.20 Implementering af klimaeffekter i alle dele af forvaltningen.  
 Eksempel fra Ringkøbing-Skjern 
 v/ Ivan Thesbjerg, Ringkøbing-Skjern Kommune

11.35 Værdikortlægning. 5-10 min. indlæg fra kommuner om deres tanker og    
 beslutninger i forhold til værdikortlægning: 
 Viborg Kommune 
 Odder Kommune 
 Din k   ommune

 Debat ved bordene om presserende emner

12.15  Frokost

13.00 Opsamling på debat ved bordene v/ ordstyrer Jes Pedersen, Region Midtjylland

13.15 Kommunikation og involvering 
 Hvad skaber strategisk kommunikation, hvad giver involvering?     
 Smagsprøver fra anerkendende kommunikation og andre værktøjer v/ Attractor 

15.15 - 15.45 Afslutning og det videre forløb, herunder tilbud til kommunerne 
 v/ Hanne Juel og Rolf Johnsen, Region Midtjylland

Tilmelding senest 1. oktober 2013 til: 

karina.gerdsen@ru.rm.dk 
Oplys navn, mailadresse og arbejdsplads

mailto:karina.gerdsen%40ru.rm.dk?subject=Klimatilpasningsdag%20-%20tilmelding


Stikord til dagen

Kommunikation:

Fokus på forståelse og oversættelse af de kort og data, der ligger til grund for politiske 
og strategiske valg i planerne. Brugervenligheden af kortmaterialet er varierende, 
og der er derfor brug for en oversættelse af kort og data både internt i forvaltningen 
og til eksterne interessenter. Dialogen om emnet tager udgangspunkt i et oplæg fra 
Norddjurs Kommune. Senere på dagen vil deltagerne få værktøjer og inspiration til 
inddragende kommunikation ved workshop.

Organisering:

Klimatilpasning går på tværs af forvaltningen. For at finde de rette løsninger og for 
at sikre, at klimaeffekter indarbejdes bredt i kommunernes aktiviteter, kræves et 
organisatorisk setup, der kan matche behovet. Ringkøbing-Skjern Kommune fortæller 
om sine erfaringer med dannelse af en klimagruppe i forvaltningen.

Værdikortlægning:

Værdikortlægningen er godt i gang i kommunerne. Tilgangen hertil har været 
forskellig. Nogle kommuner i regionen kommer og fortæller om deres erfaringer med 
kortlægningen som oplæg til gensidig inspiration og drøftelse.

Erhvervsudvikling:

I regionen vil vi gerne skabe erhvervsudvikling som følge af klimatilpasningsarbejdet. 
Derfor præsenteres kommunerne for et tilbud om at indgå i arbejdet med de områder,  
klimatilpasningsplanen udpeger. Vi har derfor fået tidligere borgmester i Fredericia 
Kommune Uffe Steiner Jensen til at inspirere os til bedre at forstå, hvordan visionerne 
kan påvirke måden, vi arbejder på, og at de kan være vejen til bredere effekter.

Målgruppe: 

Fra kommunerne og forsyningsselskaberne vil vi gerne invitere dem, der arbejder 

med planlægning, miljø, vand og klimatilpasning. Yderligere vil vi gerne invitere 

rådgivere og andre, der arbejder med vandplanlægning og tilgrænsende områder.


