”Skibet er ladet med”
– åbent møde om det kommende energiforlig
Tidspunkt: Onsdag d. 26. april 2017 kl. 14.30 til 17.30
Sted: Store Kannikestræde 19, 1. sal, 1169 København K
Mødet er åbent for alle.
Efterfølgende afholdes samme sted Det Økologiske Råds generalforsamling for foreningens
medlemmer.

Beskrivelse
Regeringen forventes at komme med et udspil til en ny energipolitisk aftale i løbet af 2017.
Denne aftale skal afløse den energipolitiske aftale fra 2012, som løber frem til 2020, og vil
sætte rammerne for Danmarks energipolitiske initiativer i de kommende år. Aftalen forventes
som den tidligere aftale at danne grundlaget for de fremtidige investeringer i vedvarende
energi, energieffektivitet, energisystemet og i forskning, udvikling og demonstration af ny
grøn energiteknologi.
Den nye energipolitiske aftale vil ifølge regeringen blive til på basis af bl.a.
Energikommissionens og Klimarådets anbefalinger.
På det faglige møde vil eksperter fra Energikommissionen, Klimarådet, Aalborg Universitet og
Det Økologiske Råd give deres anbefalinger til indholdet af en ny energipolitisk aftale og
udvalgte politikere vil diskutere, hvad de lægger vægt på.

Foreløbigt program
14.30 – 14.40

Velkomst og dagens program v/Tue Damsø, Formand for Det
Økologiske Råd

14.40 – 15.00

Anbefalinger fra Klimarådet v/Peter Birch Sørensen, Klimarådets
formand og professor i økonomi ved Københavns Universitet

15.00 – 15.20

Anbefalinger fra Energikommissionen v/Niels B. Christiansen,
Energikommissions formand og Adm. Direktør for Danfoss
(inviteret)

15.20 – 15.40

Pause

15.40 – 16.00

Anbefalinger fra en energiforsker v/Brian Vad Mathiesen, professor
ved Aalborg Universitet

15.00 – 16.20

Anbefalinger fra en NGO v/Søren Dyck Madsen, Det Økologiske Råd

16.30 – 17.25

Paneldebat – hvad skal ”skibet lades med”?
Politikere som får stor indflydelse på energiaftalen:





17.25

Ida Auken, R
Thomas Danielsen, V
Jens Joel, S
Mikkel Dencker, DF

Afrunding v/Tue Damsø

Ordstyrer på temamødet og paneldebat: Anne Grete Holmsgaard, Direktør for BioRefining
Alliance

Tilmelding
Tilmeld dig i formularen her >>
Eller via mail til info@ecocouncil.dk (oplys navn og beskæftigelse/organisation)

-2-

