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repræsentanter for ikke mindre end fire forskellige private
rådgivningsfirmaer.
På konferencen fik deltageren blandt andet præsenteret den
skabelon, som Region Midtjylland i løbet af foråret har
udarbejdet sammen med ti midtjyske kommuner,
repræsentanter fra forsyningsselskaber, landbrug, rådgivere
med flere.
Skabelonen skal gøre det lettere for kommunerne at
udarbejde klimatilpasningsplaner og inspirere til at opnå
samfundsmæssige forbedringer og nye forretningsområder.
Afsættet er den regionale udviklingsplan og den nye opgave,
som kommunerne er pålagt med at udarbejde
klimatilpasningsplaner. De første klimahandlingsplaner skal
ligge klar inden udgangen af i år – som en del af kommuneplanerne.
Skabelonen går spadestikket dybere i forhold til
Miljøministeriets vejledning i klimatilpasningsplaner og bygger
desuden oven på det skybrudskort, som regionen har fået
udarbejdet og gratis stiller til rådighed for kommunerne.

Klimaskabelon fik ros
80 kommunale planlæggere og miljøfolk samt rådgivere
deltog på Region Midtjyllands konference om klimatilpasning – eller rettere om en skabelon til den nye
klimatilpasningsplan, som kommunerne i løbet af i år
skal udarbejde. Og den blev varmt modtaget.
Den giver god mening. Godt initiativ fra regionens side. En
genvej til den kommunale klimatilpasningsplan.
Det var nogle af de ord, som den nye ”Skabelon til
klimatilpasning” fik med på vejen, da den 25. april var
centrum for en konference i Musikteatret i Holstebro.
Her var kommunale planlæggere, miljøfolk og
vandforsyningsfolk fra 16 kommuner mødt op sammen med

I skabelonen kan kommunerne ikke bare hente inspiration,
men faktisk bygge deres egen klimahandlingsplan, idet
skabelonen indeholder masser af forslag til konkrete
formuleringer, der er klar til at copy-paste og måske tilføje en
lokal dimension.
Men skabelonen rummer ikke alene copy-paste klar tekst. Den
opfordrer også til en bredt involverende proces. Ud over at
løse et presserende behov for at håndtere de øgede
vandmængder kan processen nemlig give ekstra værdi for
borgere og virksomheder.
Foruden en præsentation af skabelonen ved RUs Rolf Johnsen
bød konferencen på et oplæg om at bo oven på sit drikkevand,
som Holstebros borgere gør. Det stod kommunens
byplanlægger Søren Yde Jensen for. Udvalgsformand Karsten
Filsø fra Holstebro Byråd perspektiverede konferencens tema
ud fra de politiske ambitioner for sin kommunens udvikling –

og mindede om, at en god vision er uden for rækkevidde, men
inden for synsvidde.
Morgen Bøgebjerg fra Rambølls ledelses- og
organisationsrådgivervirksomhed Attractor fortalte om
planlægningsarbejdets svære balance mellem tradition og
nybrud, om at holde radaren åben for nye ideer - og om
kunsten at ”lade sig runde af hinanden”.
Efter frokost gav landskabsarkitekt Jacob Coln fra KU Life
inspirerende og konkrete perspektiver for at kombinere
håndtering af varme byrum og regnvand og Irene Wiborg fra
Videncentret for Landbrug præsenterede landbruget som en
oplagt medspiller, når det gælder fremtidens løsninger udi
klimatilpasning. Sidste punkt på dagsordenen var Skive
Kommunes klimakoordinator Karl Krogshede, der
understregede vigtigheden af, at klimatilpasningsarbejdet
bygger på en kommunal vision samt den rigtige organisering.

Skandinaviske virksomheder rustet til fremtiden
Se skabelonen på www.rm.dk/via100430.html (pdf, 9 MB) og
følg også her det videre arbejde med at omsætte de
udfordringer, som klimaændringerne giver, til nye
forretningsmuligheder og samfundsmæssige forbedringer.

Det skandinaviske efteruddannelsesprojekt SkanKomp
har de seneste tre år bidraget til virksomhedernes
fremtidige konkurrenceevne. De har nemlig fået bedre
adgang til efteruddannelse af deres medarbejdere og
indflydelse på uddannelsesmulighederne.

Flere oplysninger:
Dorthe Selmer 7841 1140
Anne Justesen 7841 1142

Mere og bedre efteruddannelse. Det var målet, da partnerne i
det EU-støttede SkanKomp-projekt tog fat på arbejdet for tre
år siden.
Og det er mere end indfriet, for projektet har sat sine spor hos
de skandinaviske virksomheder, hos deres medarbejdere og
hos flere hundrede konsulenter rundt omkring på de
uddannelsesinstitutioner, der tilbyder efteruddannelse.
Slutkonference
De detaljerede resultater af SkanKomp-projektet bliver
fremlagt på en afslutningskonference 28. – 29. maj.
Konferencen holdes på Marstrandsøen nordvest for Göteborg,
hvor repræsentanter for de 36 danske, norske og svenske
partnere deltager.

Midtjyske resultater
Alene i den midtjyske region har 2.500 medarbejdere og
ledige således været på efteruddannelse i sammenlagt godt
58.000 uger. Dette har øget både medarbejdernes sikkerhed i
jobbet og gavnet virksomhedernes konkurrenceevne.
385 konsulenter på de midtjyske uddannelsesinstitutioner har
i samme periode været på skolebænken for at blive bedre
”kompetencemæglere” - altså dygtigere til at få
virksomhedernes behov for kompetencer til at gå op i en
højere enhed med tilbuddene på
voksenuddannelsesinstitutionerne.
Derudover har SkanKomp-projektet medført diskussioner om
strategisk uddannelsesplanlægning i 1.400 virksomheder, lige
som der er etableret 227 netværk direkte mellem
virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
Læs mere om projektet på www.skankomp.eu
Flere oplysninger:
Bent Mikkelsen 7841 1500
Stefan Knudsen 7841 1515

100.000 flere midtjyder i 2030
Region Midtjylland er den hurtigst voksende region
uden for hovedstaden, men hele regionens
befolkningsvækst foregår i Østjylland og primært hos
borgere over 65 år. Det fremgår af ”Fakta om Region
Midtjylland”.
Se hele publikationen (pdf) om befolkningsfremskrivning.

Husk input sendes til regudvuge@rm.dk senest kl. 1000
på udsendelsesdagen (normalt ugens sidste dag).
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