17. Partnerskaber for forhandling
”Revitalisere det globale
partnerskab for
bæredygtig udvikling
og styrke midlerne til
at nå målene”

For at verdensmålene skal lykkes, er det nødvendigt med nye og stærke
partnerskaber. Regeringer, virksomheder og civilsamfundet må arbejde sammen for
at opnå en bæredygtig udvikling.

Delmål:
17.17.

17.17.1.
Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige
partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og
civilsamfundspartnerskaber, som bygger på
erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

Mængden af US dollars, der afsættes til offentligtprivate partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber.

Hvordan har CTR bidraget til mål nr. 17
CTR er som fælleskommunalt selskab som organisation et partnerskab mellem 5 kommuner i hovedstadsområdet. At skabe partnerskaber på tværs
og udnytte synergierne herved er derfor en del af vores DNA. Gennem CTR’s levetid har vi derfor deltaget og deltager fortsat i en række partnerskaber
– som både rækker på tværs af kommuner og landegrænser
Som medlem af Danish Board of District Heating (DBDH) deltager vi i fremstød i udlandet, ligesom vi ofte har besøg af delegationer og
enkeltpersoner fra ind- og udland, hvor temaet er det danske kraftvarmekoncept generelt og store systemer i særdeleshed. DBDH’s formål er at virke
til fremme af danske erhvervsvirksomheders eksport af teknisk udstyr, leverancer, licenser, know-how, træning og uddannelse og lignende samt
rådgivning af administrativ, teknisk og finansiel karakter i forbindelse med etablering og drift af fjernvarmeanlæg og fjernkøleanlæg i udlandet.
Udover miljøgevinsterne og den effektive udnyttelse af brændslerne er det ikke mindst borgernes tillid til systemet, der inspirerer i udlandet. Mange
andre steder er folk nervøse for at skifte til fjernvarme. De tør ikke slippe den individuelle opvarmning, hvor de har mulighed for at skifte leverandør.
Men eksemplet Storkøbenhavn viser, at fjernvarmen kan være en så klar økonomisk fordel for borgerne, med en demokratisk legitimitet og med
åben økonomi, at der er grund til at give slip på bekymringerne.

Hvad har vi fokus på i dag

Vi har løbende fokus på at stille vores erfaring, viden og indsigt til rådighed for virksomheder, institutioner, myndigheder og andre fra både ind- og
udland. Derudover deltager vi gerne i egentlige partnerskaber på tværs af kommuner og virksomheder. Som eksempler kan nævnes Energi på
Tværs og arbejdsgrupper under vores interesseorganisation Dansk Fjernvarme.

Hvad vil vi arbejde med fremadrettet

Fjernvarmesektoren er en teknisk tung sektor, der i høj grad har gjort en dyd af ikke at forstyrre borgerne, men levere komfort på en bæredygtig og
økonomisk effektiv måde. Fremadrettet vil vi have fokus på, hvordan vi kan blive bedre til at inddrage vores nærområde og borgerne i vores arbejde.
Da vi er kommunalt ejet er borgerne vores partnere – det vil vi gerne have mere fokus på.

