Program for

Netværket for miljøog klimaambassadører
Torsdag den 9. november 2017, kl. 9-15
Frederiksberg Kommune er vært, og holder mødet på:
Rådhuset, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg
Mødelokale: Kommunalbestyrelsens frokoststue

Du inviteres hermed til møde i Netværket for miljø- og klimaambassadører. Netværket laves i et samarbejde mellem
Center for Design, Innovation and Sustainable Transitions (DIST) ved Aalborg Universitet København og groconsult.

Tema: Organiseringer af miljø- og klimaambassadørordninger
Program
Kl. 9-12
Velkommen og introduktion til dagens program
Ved Jette Ebbekær Thomsen, groconsult
Bordet rundt – hvad er der gang i rundt omkring?
Oplæg om praktiske organiseringer af miljø- og
klimaambassadørordninger:
Frederiksberg Kommune
Har omkring 200 ambassadører og har kørt siden 2012
Ved Pia Staalgaard, specialkonsulent og koordinator for
miljø- og klimaambassadørordningen
Miljø- og klimaambassadørordningen i Furesø
Kommune: Organisering, indsatser og resultater
Ved Stine Rahbek Pedersen, klimaprojektleder
Gentofte Kommune
Er i proces omkring udvikling afklimaambassadørordning
Ved Torbjørn Bochsen Westh

Cirkulær økonomi i kommuner –
buzzword eller reel værdi?
Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet, sætter
fokus på cirkulær økonomi i praksis og teori – med ind
dragelse af danske og internationale eksempler.
Netværket i 2018 – et oplæg til revitalisering.
Hvilke ønsker har du?
Ved Jette Ebbekær Thomsen
Afrunding og tak for i dag

Videresend gerne invitationen til relevante personer i dit
netværk – det er gratis at deltage i netværket.

12-13: Frokost

Yderligere information og tilmelding hos:
Jette Ebbekær Thomsen, jette@groconsult.dk eller
på telefon: 61 14 72 24. Tilmeldingsfristen er
mandag den 6. november 2017, kl. 12.

Kl. 13-15

Venlig hilsen

Vi giver input til udvikling af klimaambassadørordningen i Gentofte Kommune
Med udgangspunkt i formiddagens oplæg, trækker vi i
arbejdstøjet og giver sparring til Torbjørn Bochsen Westh i
forbindelse med udviklingen af deres ordning.

Michael Søgaard Jørgensen, DIST, Aalborg Universitet,
msjo@plan.aau.dk
Jette Ebbekær Thomsen, groconsult, jette@groconsult.dk

groconsult
Netværket for miljø- og klimaambassadører – et samarbejde mellem
groconsult og Aalborg Universitet
groacademy

Om Netværket for miljø- og klimaambassadører
Formål
Netværket for miljø- og klimaambassadører giver dem, der arbejder med at koordinere en ambassadørordning – i kommuner, regioner, boligselskaber m.m., arbejder som ambassadører eller forsker i ambassadørordninger – mulighed for at udveksle erfaringer om aktiviteter, metoder og resultater.
Igennem netværket er det hensigten at skabe et rum, hvor deltagerne kan få sparring på ideer fra andre,
der selv har kendskab til ambassadørområdet. Håbet er, at alle der deltager i netværket vil kunne få gode
ideer med hjem, og at deltagerne hver i sær kan få inspiration, der kvalificerer de projekter, der allerede er i
gang eller bliver sat i gang.
Aktiviteter i netværket
Deltagerne vil alle kunne få stort udbytte af at deltage i netværket. Både når deltagerne selv holder oplæg
og deler erfaringer, der kan komme de andre i netværket til gode, og når de får de andre deltageres feedback. Det kan være oplæg om erfaringer med en bestemt aktivitet, en metode eller værktøj, en teoretisk
tilgang til at analysere vilkår og erfaringer m.m. Eller flere oplæg om et område, som en del koordinatorer
arbejder med – det kan give mulighed for både at sammenligne erfaringer og inspirere hinanden.
Netværket kan også invitere oplæg fra forskere, projektgrupper (f.eks. Carbon20 om klimanetværk mellem kommuner og virksomheder) eller andre nuværende eller mulige samarbejdspartnere (Landsforeningen Grønne Familier, lokale Agenda21 centre m.fl).
Netværket arbejder med alle miljøområder – klima og energi, natur, vand, affald osv. – afhængig af deltagernes behov.
Mødeafholdelse går på skift mellem deltagerne i netværket.
Baggrund
I december 2012 holdt Selskabet for Grøn Teknologi (SGT), Furesø Kommune og Aalborg Universitet København et møde under overskriften ”Klima- og miljøambassadører i kommuner – koncepter og erfaringer
i fire kommuner”. Baggrunden for mødet var et projekt gennemført af Furesø Kommune og Danmarks
Tekniske Universitet, delvist finansieret af midler fra RCE Danmark Uddannelse for Bæredygtig Uddannelse. Rapporten fra projektet kan hentes her: www.furesoe.dk/klimaambassadoer
På mødet var der ønske om at stifte et netværk for miljø- og klimaambassadører. Fokus på mødet var især
på kommunale ordninger, men mødets deltagere omfattede også personer i ordninger i boligselskaber
m.m.
Oplæg til 2018 diskuteres på mødet 9. november 2017, hvorefter mødedatoer mv. udsendes.
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