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Regionerne gør en forskel, og vand kender ikke til 

administrative grænser 

Kære Lea Wermelin 

Klimaforandringerne er kommet for at blive, og det er tydeligt for enhver, hvilke 

enorme tilpasningsudfordringer vi står overfor. Vi ved, at skaderne efter klimahæn-

delser koster borgerne og samfundet milliarder af kroner, og vi skal investere mas-

sivt i klimatilpasningsløsninger i de kommende år. Det er samtidig vigtigt, at vi får 

brugt klimatilpasning som løftestang for en bæredygtig omstilling. 

Du har inviteret landets kommuner til en dialog om problemer i klimatilpasning, men 

også for at høre deres bud på løsninger. 

Det er et rigtigt godt initiativ, som jeg håber, at kommunerne vil benytte. Jeg håber, 

at du også vil tage imod min invitation til at drøfte klimatilpasning ud fra et regionalt 

perspektiv.  

En analyse fra CONCITO i 2017 viste, at kommunerne er kommet længst med kli-

matilpasningsindsatsen, der hvor regionen har spillet en markant rolle. Som Kathe-

rine Richardson, professor ved KU og leder af Sustainability Science Center ved 

KU, har udtalt:  

”Kigger man på indsatsen i dag, mangler vi i høj grad koordinering mellem kommu-

nerne. Vi har 98 kommuner, som har deres egne interesser og tager udgangspunkt i 

dem, når de gennemfører tiltag. Det er problematisk, når det kommer til at sikre, at 

vi igangsætter de rigtige initiativer og tager de rigtige og koordinerede fælles skridt”. 

I Region Hovedstaden har vi som led i vores regionale udviklingsindsats mange års 

erfaring med at understøtte kommunernes arbejde med klimatilpasning. Vi oplever 
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en stor efterspørgsel blandt vores kommuner på at være med i tværkommunale pro-

jekter, hvor kommunens lokale indsats får hjælp til såvel udvikling og gennemførsel 

af pilotprojekter, faglig videndeling, tværgående koordinering mv.  

I Hovedstadsområdet er kommunerne små og de ligger tæt og i mange tilfælde, så 

skal indsatsen, der kan sikre kommune x imod ændrede vandmængder, gennemfø-

res i kommune y. Disse situationer kræver tværkommunalt samarbejde og ikke 

mindst også en ny økonomisk tilgang til finansiering.  

Senest har vi igangsat et partnerskab, ”Klimatilpasning på tværs”, som netop udvik-

ler samarbejdet på tværs i relation til vandoplande og større sammenhængende 

kyststrækninger. Projektet skal også anvise veje for betalingsmodeller og finansie-

ringsmuligheder herunder komme med input til en kyst- og klimafond. Projektet kan 

ses som en hjælp til borgerne, fordi vi ved, at den enkelte grundejer tit kommer i 

klemme og ikke kan løfte opgaven med klimatilpasning alene.  

Jeg håber, at du vil prioritere tid til at drøfte, hvordan regionerne i fremtiden kan 

gøre endnu mere for at understøtte klimatilpasningsdagsorden – der er brug for alle 

gode kræfter. 
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