
 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Opgavebeskrivelse 

Missionen for tilpasning til klimaændringer: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Hvorfor deltage i missionen? 
 

Ved at følge denne opgavebeskrivelse og deltage i den indsats, der sættes i værk med Missionen for 

tilpasning til klimaændringer, bliver din region en del af et fællesskab, som arbejder med tilpasning til 

klimaændringer, og din region har mulighed for at netværke og udveksle idéer med andre regioner og 

lokalsamfund i Europa.  

Et missionsforum vil blive afholdt årligt for at stimulere dynamiske udvekslinger af erfaringer, gøre 

status over de fælles fremskridt, når det drejer sig om at nå målene med missionen, og bidrage til at 

styre indsatsen.  

Ved at undertegne opgavebeskrivelsen får du også adgang til tjenester på missionsplatformen, som 

bliver sat i drift i begyndelsen af 2023. Tjenesterne omfatter:  

 hjælp til at tilgå viden samt metoder til vurderinger af klimarisici 

 adgang til eksempler på bedste praksis fra andre regioner og oplysninger om de seneste 
forskningsresultater 

 støtte til at knytte disse eksempler og forskningsresultater til lokale tilpasningsplaner, køreplaner 

eller tilpasningsscenarier 

 adgang til værktøjer til, eksempler på og bedste praksis for samarbejde og kommunikation med 

borgerne 

 adgang til eventuelle offentlige og private kilder til finansiering af tilpasning. 

 

 

Hvordan kan du deltage?  

Missionens opgavebeskrivelse undertegnes af repræsentanter fra regioner og lokalsamfund, f.eks. 

lokale myndigheder.  

Opgavebeskrivelsen er ikke bindende. Ved at undertegne den erklærer du imidlertid, at du er villig til at 

samarbejde og samordne hensigter med andre undertegnere for at mobilisere ressourcer og udvikle 

aktiviteter i din region med henblik på at nå tilpasningsmålene.  

Andre enheder, som f.eks. forskningsinstitutioner, virksomheder eller ikke-statslige organisationer, kan 

tilkendegive deres opbakning til opgavebeskrivelsen for at erklære deres støtte til missionen.  

 

Flere oplysninger 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til EU-CLIMATE-ADAPTATION-MISSION@ec.europa.eu. 
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Opgavebeskrivelse for missionen 

 
Undertegnede repræsenterer en region eller et lokalsamfund, der har behov for at tilpasse sig til 
klimaændringerne. 
 
Den myndighed, jeg repræsenterer, forpligter sig til at bestræbe sig på at opnå 
modstandsdygtighed over for klimaændringer senest i 2030.  
 
Den myndighed, jeg repræsenterer, forpligter sig til at fremme den regionale og lokale 
tilpasningsindsats ved at inddrage borgerne i beslutningsprocessen og ved at stimulere 
investeringer fra offentlige og private kilder. 
 
Den myndighed, jeg repræsenterer, er villig til at gennemføre nogle af følgende foranstaltninger 
for at skabe betingelser for at opnå modstandsdygtighed over for klimaændringer og støtte 
Missionen for tilpasning til klimaændringer: 
 

 Anvende den bedste tilgængelige viden og gennemføre vurderinger af klimarisici i vores region 
samt sikre, at alle har adgang til resultaterne 

 Bruge denne viden til at hjælpe borgere, iværksættere, videnskabsfolk og politiske 
beslutningstagere med at udforme og gennemføre foranstaltninger til tilpasning til klimaændringer  

 Udforme forløb, som skal gøre vores regioner modstandsdygtige over for klimaændringer senest i 
2030 

 Inddrage borgerne i beslutningsprocessen og give dem mulighed for at deltage i afprøvningen og 
vurderingen af forskellige tilpasningsløsninger 

 Mobilisere ressourcer og udarbejde aktiviteter i vores region med henblik på at nå 
tilpasningsmålene 

 Støtte demonstration og udbredelse af klimatilpasningsløsninger 
 

 Deltage i udvekslinger af erfaringer og i samarbejdsaktiviteter med andre regioner  
 

 Gøre status over de fælles fremskridt hen imod missionens mål og bidrage til at tilpasse kursen for 
missionen og styre indsatsen inden for rammerne af den.  

 
 

 
Den regionale eller lokale myndighed, jeg repræsenterer:  
 
Land: 
 
Fornavn, efternavn: 
 
Kontaktoplysninger: 
 
Underskrift: 

 


