Pressmeddelande, 30 september 2013

Länets framtida utmaningar
klaras bäst genom samverkan
Nenet representerar Sverige i internationellt energiprojekt
Klimatförändringarna är, liksom omställningen till en trygg energiförsörjning baserad på regionala,
förnybara energiresurser, stora utmaningar för kommuner och regioner. De som arbetar strategiskt
med energi- och klimatfrågor står bra rustade för att möta dessa utmaningar. Genom samverkan kan
de lokala och regionala förutsättningarna nyttjas på bästa möjliga sätt, så det som kanske setts som
konkurrensnackdelar kan vändas till fördelar.
Men hur gör vi i Norrbotten rent praktiskt? Vilka metoder ska vi använda och vilka principer ska vi följa
så att alla känner sig hörda? Och framför allt: Hur ska vi agera så att det fattas beslut som verkligen
får något att hända på riktigt?
Det här är utgångspunkten för projektet COOPENERGY, där kompetens inom hållbar
energianvändning från elva internationella partners samlas. Projektet fokuserar på att utveckla
samverkansmodeller med kommuner som valt att gå med i EU:s Borgmästaravtal (Covenant of Mayor)
eller planerar att göra det. Borgmästaravtalet är EU:s viktigaste instrument för kommuner som vill
arbeta med energieffektivisering och förnybar energi på lokal nivå.
Goda exempel från hela Europa ska analyseras och bli till användbara lärdomar för oss i Norrbotten.
Nenet ska via COOPENERGY bli bättre på att ge konkret hjälp i energi- och klimatarbetet på lokal
nivå. Mer information om projektet hittar du på www.coopenergy.eu och www.nenet.se
För mer information – kontakta Silva Herrmann, projektledare, på silva@nenet.se
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