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Klimakommunerne i
pressens fokus
Klimakommunernes klimaarbejde blev kritisk
omtalt af Information i sidste uge. Danmarks
Naturfredningsforening (DN) har på peget fejl i
artiklen og ydermere præciseret, at mange
kommuner gør et vigtigt og flot stykke arbejde
som klimakommuner.
Som mange af jer sikkert har bemærket, var
klimakommunerne i pressens fokus i sidste
uge. Hovedhistorien byggede på en forsidehistorie i dagbladet Information den 1. december under overskriften ”Kommunernes klimaindsats foregår i blinde”. Den blev citeret i en
række andre medier, herunder DR radioavisen, DR P3 og andre mere specialiserede medier bl.a. dknyt.dk.
DN har arbejdet for at få nuanceret og præciseret, hvad konceptet for klimakommuner er,
og hvordan man reelt kan vurdere klimakommunernes indsats.
Uenig i Informations analyse
DN er uenig i den metode som Information har
brugt til vurdere klimakommunerne indsats.
Der forekommer faktuelle fejl i artiklen, og DN
bliver desuden taget til indtægt som kilde for
Informations egen analyse, hvilket naturligvis
er helt uacceptabelt (se gengivelse af Informations berigtigelse senere i nyhedsbrevet).
DN har gjort Information opmærksom på, at vi
ikke er enige i de konklusioner, som Information drager på basis af deres gennemgang af
kommunernes CO2-opgørelser og klimahandlingsplaner. Vi har samtidig understreget, at
selvom en kommune ikke helt når målet på de
aftalte 2 procent det første år, er det i orden
så længe, at reduktionen bliver indhentet året
efter, så kommunen over to år lever op til sin
forpligtelse.
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Oplysninger afgivet til Information
Information har hentet sine oplysninger fra
DN’s hjemmeside med oversigten over landets
klimakommuner på
www.dn.dk/klimakommuner. DN
DN har givet Information oplysninger til artiklen om, hvornår kommunerne er blevet klimakommuner, og hvem der hhv. har indleveret
/ikke indleveret opgørelser ind til i dag. Analysen om, hvem der har levet op til eller ikke
har levet op til aftalen har Information selv
udført og ikke spurgt DN om bistand til/kontrol
af. Det er ærgerligt og dybt beklageligt, at
kommuner, der har leveret efter aftale skal
udstilles i Informations artikel., I tilgift kan det
nævnes, at i det interview journalisten lavede
med kampagneleder Jens la Cour i forbindelse
med artiklen, kom journalisten ikke ind på
specifikke kommuners leverancer.
DN forsvarer klimakommunerne
Retfærdigvis skal kommuner have lov til at
komme i gang med arbejdet, før det vurderes
om det er en succes eller en fiasko. At vurdere indsatsen på et års resultat er ikke helt fair.
Det var også hovedpointen i interview til bl.a.
P3 Nyhederne, som kampagneleder Jens la
Cour afgav torsdag den 2. december.
DN har ydermere lagt vægt på, at man bør
rose kommuner, der rent faktisk gør noget
konkret for klimaet, og at staten bør støtte
aktivt op om den vilje til reduktioner, som klimakommunerne viser.
DN forsvarer klimakommuner som gør, hvad
de kan for at opfylde klimakommuneaftalen,
herunder at levere opgørelser og handlingsplaner for året.

Dokumentation afgørende

Tak til Anders Danielsen

Det kritiske fokus i pressen viser ydermere, at
det er afgørende, at man som klimakommune
sørger for at levere både årlige CO2opgørelser for kommunen som virksomhed og
en klimahandlingsplan. Forsinkelser i processen kan være forståeligt i konkrete tilfælde,
men fra omverden - viser Informations artikel
med al tydelighed - bliver manglende dokumentation opfattet som et brud på forpligtigelsen. Vi anbefaler derfor, at kommunen leverer
den årlige CO2-opgørelse hvert år så tæt på
årets afslutning som muligt. Altså, at CO2opgørelsen for 2010 falder i første kvartal af
2011 og så fremdeles. Kommuner, der har
efterslæb med opgørelser fra 2008 og/eller
2009, anbefales at indsende dem snarest. Det
er også vigtigt, at eventuelle forsinkelser bliver kommunikeret klart til DN.

DN’s projektmedarbejder på klimakommuner
Anders Danielsen stopper ved udgangen af
2010. Tak den store indsats for konceptet.
Indberetninger af dokumentation og andre
henvendelser skal derfor fremover rettes til
kampagneleder Jens la Cour fra januar 2011.

Dialog om hvordan vi bedst kommunikerer
Gennemsigtighed er afgørende for klimakommune konceptets legitimitet. Derfor er vi generelt positive over for, at pressen interesserer sig for udviklingen i kommunernes klimaarbejde.
DN er åbne overfor en dialog om flere måder,
hvorpå de positive resultater fra klimakommunernes arbejde fremover kan blive formidlet.
Kontakt: Jens la Cour, tlf. 31 19 32 45,
jlc@dn.dk

Information bringer berigtigelse af
fejlagtig kildehenvisning
I tirsdagens udgave af Information bringes
efter aftale flg. berigtigelse.
I artiklerne ’Kommunernes klimaindsats foregår i blinde’ og 'Kommuner bryder klimaløfter'
fra 1. december anfører vi Danmarks Naturfredningsforening (DN) som kilde til en analyse, der viser, at kun otte ud af de 48 klimakommuner, Information har undersøgt, lever
op til DN’s CO2-reduktionskrav. Imidlertid er
det vores egen analyse, og derfor er DN ikke
kilde til analysen.
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