
 

 
Guide til indstilling til Kommunernes KLimapris 2023 
 
 
Formål 
 

Kommunernes arbejde med at finde de grønne løsninger fortjener stor og vedvarende 
opmærksomhed og anerkendelse. Det er nu tid til overveje, hvilke kommunale klimainitiativer, 
som skal indstilles til Kommunernes KLimapris 2023. Prisen uddeles på KL's Klima & Miljø 
Topmøde 13. april 2023. 
 
KL's Klima & Miljø Topmøde stiller skarpt på konsekvenserne af klima- og miljøforandringer, som 
er stadigt mere mærkbare i kommunerne. Borgere, virksomheder og kommunale politikere er 
optagede af, hvordan man tager hånd om udfordringerne. 
 
Kommunerne gør allerede en stor indsats og har taget det lokale klimalederskab på sig. Med 
DK2020-partnerskabet løfter de danske kommuner det lokale klimaarbejde til international best 
practice og udvikler lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Stort 
set alle kommuner har tilsluttet sig DK2020 og fulgt i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i 
verden. 2023 bliver året, hvor der vil være fuldt fokus på at gå fra plan til handling og igangsætte 
konkrete indsatser. Det skal markeres på topmødet og skabe inspiration på tværs af kommunerne. 
 
Kriterier for bedømmelse 

 
Hovedtemaet på KL's Klima & Miljø Topmøde er ”Lokalt følgeskab og forankring i arbejdet om 
klimakrisen, og den nødvendige grønne omstilling”. Derfor går Kommunernes KLimapris i 
2023 til en klimaindsats, der i særlig grad er lykkes med at skabe lokal opbakning, forankring 
og følgeskab fra borgere, civilsamfund og/eller erhvervsliv. Kommuner kan indstille samme 
indsatser som til prisen 2022. Dog er kravet, at der kan vises en fremdrift og evt. realiserede 
effekter i indsatsen. 
 
Indstillinger vurderes efter følgende kriterier:  
 

1. Evne til at skabe lokalt følgeskab og forankring: På hvilken måde har indsatsen skabt lokal 
opbakning, forankring og følgeskab fra borgere, civilsamfund og/eller erhvervsliv i arbejdet 
med klima og den nødvendige grønne omstilling? 
 

2. Betydning for klimaindsatsen: På hvilken måde har indsatsen bidraget til at fremme en 
konkret løsning til håndtering af klimaforandringer og/eller nedbringelse af CO2 udslippet? 
 

3. Indsatsen har spredningspotentiale: Hvordan har indsatsen potentiale for at blive spredt til 
andre fagområder eller til andre kommuner? 
 

4. Indsatsen har givet læring, der kan bruges fremadrettet (i kommunernes klimaarbejde): 
Hvilken læring har indsatsen givet, som kan bruges fremadrettet i kommunernes 
klimaarbejde? 

 
De indstillinger som vurderes relevante, integreres i Kommunernes Klimakort og vil på denne 
måde kunne bruges og danne inspiration bredt 
  



 

 
 
Hvilke indsatser kan indstilles? 

Kommunerne kan indstille enhver klimaindsats, som er lykkedes med at skabe lokalt følgeskab 
blandt borgere, civilsamfund og/eller erhvervsliv. 
 
Indsatsen kan være i kommunalt regi, i et samarbejde mellem en kommune og andre aktører – 
eller i et samarbejde på tværs af flere kommuner. 
 
Kommuner kan indstille samme indsatser som til prisen 2022. Dog er kravet, at der kan vises en 
fremdrift og evt. realiserede effekter i indsatsen. 
 
En kommune kan sende flere indstillinger ind til prisen, dog maks. 4 indstillinger pr. kommune. 
 
Indstil indsatsen ved at udfylde og indsende skabelonen senest 6. marts 2023 
 

Når I indstiller til prisen, skal I udfylde dokumentet ’Skabelon for indstilling’. 
Indstillingen må max fylde tre og en halv side ekskl. eventuelle billeder. Der er ikke mulighed 
for at vedlægge yderligere bilag, så det vil være jeres beskrivelse af indsatsen i indstillingen, der gør 
sig gældende i den endelige vurdering. 
 
Indstillingen sendes til kommunernesklimapris@kl.dk 


