Sjekk din kommune!
De nordiske landa har mye til felles, men også noen viktige ulikheter - i politiske tradisjoner, i
naturvilkår, i næringsstruktur og andre forhold - som har avfødt litt forskjellige tilnærminger til
bærekraftspørsmål. Flere land har etablert ulike former for nettverk av kommuner som jobber
med forskjellige aspekter av en bærekraftig utvikling. Sjekk om din kommune er med!
Livskraftige kommuner i Norge
Kommunene skal styrke sin rolle som samfunnsutviklere og pådrivere for en bærekraftig
utvikling. Livskraftige kommuner er et femårig program initiert av Miljøverndepartementet og
KS. I målsettingen heter det blant annet at nettverkene skal ”utvikle en offensiv politikk for
miljø og samfunnsutvikling i deltakerkommunene, i nært samarbeid med innbyggere, frivillige
organisasjoner, næringsliv, regionale og statlige myndigheter. Arbeidet bygger på
erfaringene med Lokal Agenda 21. Sjekk gode eksempler fra nettverkets arbeid!
Klimatkommunene i Sverige
Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt
med lokal klimatarbete. Klimatkommunerna startade som ett nätverk 1 januari 2003, men
blev i november 2008 en förening. Föreningen har ett 20-tal kommuner och ett landsting som
medlemmar och tillsammans drygt 2 000 000 invånare. Det övergripande syfte är att minska
utsläppen av växthusgaser i Sverige. Föreningen ska stödja kommuner som vill arbeta med
klimatfrågan samt vara en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta
fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets
resultat. Klimatkommunerna ska sprida information och erfarenheter om lokalt klimatarbete
och höja kunskapen om klimatproblematiken.
Sveriges Ekokommuner
Sveriges Ekokommuner arbetar för att alla kommuner ska bli hållbara. Föreningen är en
ideell förening som bildades 1995. Då bestod föreningen av en handfull kommuner men
sedan dess har föreningen vuxit och nu finns det 77 ekokommuner.
Green Cities - Dogmekommunene i Danmark
I 2000 gav en række kommuner hinanden håndslag på at være frontkæmpere for et bedre
miljø og et mere bæredygtigt lokalsamfund. I bedste filmstil blev der nedskrevet et
sæt Dogme-regler for, hvordan samarbejdet skulle foregå. I dag er disse 8 kommuner med i
samarbejdet, som har skiftet navn til Green Cities - miljokommunerne.dk: Albertslund,
Allerød, Ballerup, Fredericia, Herning, Kolding, København og Malmø.
Greve Kommune er med som observatør.
Aalborg-Charteret – Inspirasjon for framtiden
Aalborg-Charteret er en erklæring som i 1994 ble undertegnet av 80 europeiske kommuner,
der de forpliktet seg til å følge opp FNs handlingsplan for bærekraftig utvikling. I dag har mer
enn 600 kommuner tilsluttet seg og flere er på vei. På nettstedet kan du lese om
nettverksarbeidet og sjekke de nordiske medlemmene.

