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Hvilken rolle har regionen?

Formelt ingen!

I Region Midtjylland har vi valgt at tage fat dér, hvor
andre tøver – i tværgående samarbejder, 
eksempelvis:
• strategisk energiplanlægning
• cirkulær økonomi
• sundhedsinnovation
• klimatilpasning
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GOVERNANCE

INNOVATION

VÆRKTØJER

BÆREDYGTIGT & 
KAPACITETSOPBYGGENDE 

Fakta om C2C CC
31 partnere
24 støttende aktører
24 projekter
6 år
90 mio. kr. i budget
52 mio. kr. i tilskud
Kun brainwork
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Sådan arbejder vi
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DIALOG

Netværk med alle relevante aktører



Fælles vision i projektet

At skabe klimarobuste byer i en klimarobust region ved
at

 formulere en fælles langsigtet strategi blandt lokale
interessenter

 målrettet implementering af klimatilpasnings-
planerne

 koordination af analyser og aktiviteter samt
 opkvalificering af kapaciteter på alle niveauer, 

herunder borgere, kommuner, forsyninger, 
videninstitutioner, videninstitutioner og 
virksomheder i vandsektoren
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Her midtvejs kan vi se, at:

Tværgående samarbejde 
resulterer i mere og bedre 
klimatilpasning

I Midtjylland udføres arbejdet:
 mere helhedsorienteret
 med en højere grad af 

multifunktionelle løsninger
 med en lavere grad af 

suboptimering/lokale 
løsninger

 højere aktivitetsniveau

Ensartede værktøjer giver:

 sammenhængende løsninger
 lokal interaktion og 

scenariearbejde
 fælles beredskab af høj kvalitet
 fælles metoder
 understøtter netværk

Kommunale og regionale 
politikere tør at tale om 
klimatilpasning og ser potentialer



Hvad fungerer mindre godt?

• Mere fokus på eget projekt end på helheden

• Lettere at gøre som man plejer

• Det kan opleves som om man afgiver
kompetence

• Jeg oplever, at samspil med KL ikke fungerer
optimalt
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Mine anbefalinger

1. Vi skal have struktureret samarbejdet mellem
aktørerne i klimatilpasning, så vi kan samle
relevant viden, og bringe den i anvendelse

2. Vi skal have et “nyt planparadigme”, hvor
aktørerne er i centrum og der sikres konstruktivt
samspil på tværs af grænser og Staten sætter
rammerne ansvarligt og stiller de nødvendige
redskaber til rådighed

3. Regionerne bliver samlende, vidensdelene og 
faciliterende rolle/ansvar – C2C projektet har vist 
at det virker
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