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DK2020 partnerskab
På sit møde 29. september 2020 behandlede Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune indstilling om DK2020 projektet. Kommunalbestyrelsen vedtog, at Rødovre
Kommune skal tilslutte sig DK2020 projektet, og at der skal udarbejdes en klimahandlingsplan for Rødovre Kommune. På den baggrund sendes den vedlagte ansøgning.
Motivation
I Rødovre tager vi ansvar, og vi ønsker derfor at bidrage til at løse klimaudfordringerne, så Danmark er et klimaneutralt samfund i 2050. Arbejdet her i Rødovre er allerede sat i gang med Rødovrestrategien og vores arbejde med FN´s Verdensmål.
Rødovre Kommune er derfor en oplagt deltager i DK2020-projektet.
Udviklingen af et bæredygtigt samfund kræver, at vi arbejder helhedsorienteret og
målrettet, på tværs af politikområder om de indsatsområder og mål, vi har fælles.
Rødovrestrategien går på tværs af sektorer og beskriver, hvilke emner vi har tilfælles
i vores arbejde med byen. Bæredygtighed er for alle, så i Rødovre arbejder vi med
bæredygtighed inden for fem områder: det miljømæssige, det økonomiske, det demokratiske, det kulturelle og det sociale område.
I Rødovre er vi klar til at tage et skridt videre i vores arbejde for at fremme den
grønne omstilling, reducere CO2-aftrykket og håndtere konsekvenserne af klimaforandringer lokalt. Rødovre Kommune ønsker derfor hjælp og sparring til at få udarbejdet en ambitiøs, målrettet og handlingsorienteret klimahandlingsplan, hvor der
fastsættes målbare klimamål og projekter på tværs i kommunen og i samarbejde med
borgere og virksomheder.

Borgmesteren

DK2020-projektet er vigtigt for Rødovre, for med DK2020-projektet kan vi få udarbejdet en helhedsorienteret klimahandlingsplan som understøtter vores vision i Rødovrestrategien. En klimahandlingsplan som vil styrke det fremtidlige arbejde og være
et vigtigt redskab i arbejdet mod en mere bæredygtig udvikling for alle.

Kontakt

Med venlig hilsen

Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Telefon 3637 7003
Fax 3637 7778
Email: britt.jensen@rk.dk
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