
 

Kommuner, klima, beregninger 

og samarbejde 
 

Energiforum Danmarks kommunenetværk øst inviterer i samarbejde 

med Gate 21 og Energi på tværs medlemmer og andre interesserede til 
spændende temaeftermiddag og debat om kommunernes rolle i 

klimaarbejdet. 
 

Tid: Mandag d. 29. januar kl. 13.30-16.00 

Sted: Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup 

Skåltalerne er overstået, men klimaudfordringerne er der stadig, og mens 

Trump og andre trækker i land eller i langdrag, viser flere og flere byer i 

verden vejen frem. 

 

Også I Danmark er kommunerne vigtige drivkræfter, og samarbejder på 

kryds og tværs viser, hvor meget kommunerne kan hjælpe og inspirere 

hinanden. 

 

På mødet får du den nyeste viden om: 

 

● Værktøjet ”Energi- og CO2-regnskabet – hvordan virker det nu?   
● Global Covenant of Mayors 

● Tanker om et nationalt eller fælleskommunalt klimasekretariat 

 
Du får også lejlighed til at møde kollegaer og udveksle viden og erfaringer. 

 
Se detaljeret program på næste side 
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Program 
 
Kl. 13.30 

 
Velkomst og deltagerpræsentation  
v/Karen Marie Pagh-Nielsen, Helsingør Kommune 
  

Kl. 13.45 Nyt om CO2-beregneren 
- Hvordan virker den nu og hvordan sikrer vi løbende opdateringer og 

forbedringer?  
- Abonnementsordning til at sikre drift og opdatering af beregneren 

v/ Karen Marie Pagh-Nielsen, Helsingør Kommune og 
Michael Reuss, Viegand & Maagøe 
 

Kl. 14.15 Global Covenant of Mayors – hvad sker der? 
v/ Pelle Lind Bournonville, Realdania 
 

Kl. 14.45 Kaffepause  
 

Kl. 15.15 Nationalt/fælleskommunalt klimasekretariat i Danmark? 
- Hvorfor og hvordan? 

v/ Morten Højer, Københavns Kommune 
 

 Debat og spørgsmål 
 

Kl. 15.50 Opsamling – skal vi mødes igen – og herefter farvel og tak 
 

  
 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
senest 22. januar 
 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk 
eller på hjemmesiden:http://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 
 
Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding senest 22. januar. 

Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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