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Klimaets kommunale tilstand Jens Hoff Hent PDF Forlaget skriver: Hvad får en lille landsby tæt på Herning
til at beslutte sig for at gennemføre en 25% reduktion af sin CO2-udledning? Der er hverken lovgivning eller
andre krav fra skiftende regeringer, som tvinger kommunerne til at være pionerer på klimaområdet. Alligevel
har flertallet af landets kommuner ambitiøse klimamål og strategier. Spørgsmålet er, om det er idealisme,

grønne bekymringer eller simpel egeninteresse, der ligger bag?

Klimaets kommunale tilstand undersøger, hvorfor landets kommuner tilsyneladende har kastet sig ud i en
kommunal »klimarevolution«. På baggrund af to spørgeskemaundersøgelser gennemført i samtlige af landets
kommuner i 2011 og 2014 samt 36 interviews med borgmestre, kommunalpolitikere og klimamedarbejdere
svarer bogen på, hvad kommunerne foretager sig på klimaområdet, hvorfor de handler, hvordan de handler og

med hvem, de udfører deres forskellige klimaaktiviteter.

Bogen giver således et unikt indblik i kommunernes klimapolitik. Bogen henvender sig til professionelle og
politikere, som arbejder med kommunal og national klimapolitik samt studerende med interesse for

klimapolitik og samarbejdsdrevet forvaltning og lokalpolitik. 
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