Dagens utmaningar…



Utsläppen av växthusgaser och de efterföljande klimatförändringarna är en av mänsklighetens största utmaningar. Även vi i
Blekinge kommer att påverkas starkt. De beslut som tas på nationell nivå för att minska utsläppen av växthusgaser innebär att
vi exempelvis måste påskynda omställningen till förnybara energikällor. Dessutom kommer klimatförändringarnas konsekvenser
med bl.a. stigande havsnivåer på eventuellt upp till 2 meter att ha
stor inverkan på våra framtida levnadsförhållanden.



I Blekinge är det många aktörer som på olika sätt är involverade i
klimatarbetet, t ex statliga myndigheter, kommuner och landsting,
fastighets-, transport- och energibolag, näringsliv, högskola, intresseorganisationer, m fl.

förankra klimatmål för Blekinge med utgångspunkt från de
nationella målen och
ta fram en handlingsplan för hur dessa mål ska nås.

För det framtida arbetet tar Klimatsamverkan Blekinge fram egna
verksamhetsplaner alltefter som prioriteringarna och behoven
skiftar. I andra län har man t.ex. valt att under vissa år fokusera
på olika specialteman. Klimatkommissionen i Kronobergs län har
exempelvis valt att prioritera utsläppen från transporter under
åren 2011-2012.
Klimatsamverkan Blekinge har inget mandat att fatta beslut på
kommunal/regional nivå, utan syftet är att ge vägledning och ta
fram rekommendationer för hur de olika ingående organisationerna ska besluta så att de regionala och lokala klimatmålen
kan realiseras.

… kräver framtida samarbete
Förslag på organisation
För att få ett framgångsrikt klimatarbete i länet behövs en större
samsyn, mer samverkan och bättre samordning mellan de olika
aktörerna. Genom att bilda ett övergripande forum för detta arbete skapas förutsättningar för att på ett mer effektivt sätt utbyta
erfarenheter och verka för nödvändiga förändringar som gynnar
hela länet.
I Blekinges grannlän har man bildat olika övergripande organ för
att samordna klimatarbetet. I Skåne finns t ex ”Klimatsamverkan
Skåne”, och i Kronobergs län finns ”Klimatkommission Kronoberg”. Förslag finns nu på att bilda ett liknande forum för klimatfrågor i Blekinge, kallat ”Klimatsamverkan Blekinge”.
Vad ska Klimatsamverkan Blekinge syssla med?
De viktigaste arbetsuppgifterna i det inledande skedet blir att


i samverkan med länets aktörer formulera en långsiktig
vision för klimatarbetet i Blekinge,

Klimatsamverkan Blekinge föreslås ha den organisation som
visas på bilden nedan.

I styrgruppen ingår representanter från Region Blekinge, Länsstyrelsen, Landstinget, näringslivet, högskola och intresseorganisationer m fl. Gruppen träffas ca 2 gånger per år. Dess viktigaste
arbetsuppgift är att styra och tydliggöra uppdraget för Klimatsamverkan Blekinge.
I beredningsgruppen, som består av en representant från Region
Blekinge, en från Länsstyrelsen och en från Energikontor Sydost,
utförs det huvudsakliga operativa arbetet inom Klimatsamverkan
Blekinge. Gruppen tar bl. a. fram faktaunderlag, föreslår verksamhetsplaner och gör uppföljningar. Förslagen utvecklas i samverkan mellan tjänstemannagruppen och beredningsgruppen.
I ett antal temagrupper genomförs de olika projekt eller uppdrag
som beslutas av styrgruppen. Temagrupperna består främst av
olika specialister. En eller flera medlemmar ur tjänstemannagruppen bör också vara med för att bidra med sin kompetens.
Tjänstemannagruppen fungerar här också som referensgrupp.
Alla parter i Klimatsamverkan Blekinge deltar i projektet med sin
egen tid och arbetsinsats, vilket finansieras med medel från respektive organisation. Valda fokusområden och projekt kan däremot finansieras med externa medel från statliga och privata
finansiärer.

Detta informationsblad har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från Region Blekinge, Länsstyrelsen och Energikontor Sydost.
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