
Arbejder du med klima, bæredygtig udvikling og/eller verdensmål i en 
kommune, så er dette netværk måske noget for dig!

Målet med netværket er at give dig:
•  Indspark til dit arbejde
•  Mulighed for inspiration, sparring og 

erfaringsudveksling
•  Et netværk, hvor du mødes med lige

sindede fra andre kommuner

I 2021 vil vi i overvejende grad have fokus 
på Scope 3 = værdikæde og forbrug hos 
borgerne (indirekte udledninger) i GHG 
Protokollen, som bl.a. benyttes i klima
arbejdet i mange danske kommuner. 

Mødedatoer:
• Torsdag den 25. marts – ONLINE
• Onsdag den 28. april
• Onsdag den 23. juni
• Onsdag den 22. september
• Onsdag den 8. december

Møderne holdes på Fredesriksberg Rådhus 
kl. 8.3012 med mulighed for frokost 
kl. 1213. 

Tilmelding
Tilmeld dig med navn, arbejdsområde, 
kontaktoplysninger og kommune til
jette@groconsult.dk  

Følg med i hvem der er tilmeldt her

Pris:
4.000 kr. ex. moms pr. person – det er  
muligt at deles om en plads.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, kontakt Jette Ebbekær 
Thomsen på tlf. 61 14 72 24 eller
jette@groconsult.dk

Invitation til netværk for 
kommuner om klima og 
verdensmål 2021

netværk for 
kommuner

netværk for 
kommuner
fortsætter 

i 2021
Evalueret til 4,2 
ud af 5 i 2020.

I GHG Protokollen skelnes 
mellem tre scopes:

•  Scope 1  udledning fra energi
forbrug i bygninger, transport 
og industri indenfor kommune
grænsen, 

•  Scope 2  udledninger fra anven
delse af energi fra forsyningsnet
tet (el, fjernvarme og gas) og 

•  Scope 3 – udledninger som 
knytter sig til varer, transpor-
tydelser og affald fra byens 
borgere

Kommunens mulige rolle 
i adfærdsændringer

På årets første møde får vi besøg af Bente Halkier, sociolog på 
KU og nytiltrådt i Klimarådet. Vi sætter fokus på vores forbrug 
og hverdagslivspraksisser, og går i dialog om hvilke muligheder 
kommunerne har for at understøtte Scope 3 gennem den insti
tutionelle rammesætning. 

Foto: Klimarådet
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