www.regionsjaelland.dk/borgertopmoede2010

17. september 2010

Hvordan styrker vi klimaindsatsen i Region Sjælland?
- hvad skal der til, hvis du kan være med til at bestemme?
Kære
Politikerne i Region Sjælland inviterer dig hermed til at deltage i et stort borgertopmøde
Lørdag den 30. oktober 2010 kl. 10.00 – 17.00
i Haslev-Hallerne, Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev
Her får du sammen med 199 andre borgere fra Sjælland muligheden for at give dine forslag, vurderinger og
prioriteringer til politikerne om, hvordan vi i Region Sjællands område kan bidrage til at bruge mindre energi, udlede mindre CO2 og skifte til brug af vedvarende energi som fx vind, sol og biomasse.
Olien er ved at slippe op, og på det lange sigt er målet at blive helt uafhængige af kul, olie og naturgas.
Det er alt sammen klima-mål som Danmark og resten af EU har forpligtet sig på at nå, nogle af dem allerede
inden for det næste årti.
Region Sjælland ønsker at være en aktiv klima-medspiller og spørger derfor nu regionens befolkning til råds
for at kunne udforme klima-indsatsen fremover.
Det kræver ingen særlig viden om klimaet at være med. Alle guides godt igennem ved hjælp af oplæg, debat
og elektroniske afstemninger.
Dit og alle andres bidrag vil løbende blive indsamlet på dagen og trykt i ”Borgernes KlimaKatalog”.
Din deltagelse ved borgertopmødet i Region Sjælland er gratis. Tilmelding er nødvendig og skal være modtaget senest den 11. oktober. Vend og se mere om topmødet og tilmelding på bagsiden.
Giv os politikere nogle gode råd om, hvordan vi tackler klima-udfordringen. Vi håber, at rigtig mange borgere
har lyst til at deltage i borgertopmødet.

Venlig hilsen

Steen Bach Nielsen

Eva Levinsen

Formand for Regionsrådet

Formand for Udvalget for
Bæredygtig Udvikling

Om Region Sjælland
Region Sjælland er med over 15.000 medarbejdere regionens
største arbejdsplads med et budget på kr. 16 mia. Vi varetager
opgaver inden for sundhed, regional udvikling og drift af en
række sociale institutioner for i alt 800.000 borgere.
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Hvorfor skriver vi til dig?
De folkevalgte politikere i Region Sjælland efterlyser borgernes meninger og synspunkter om hvordan klimaindsatsen skal være i regionen fremover. Og de ønsker at indsamle borgernes bidrag på en spændende og anderledes måde
– via et topmøde.
Du er derfor blevet udtrukket blandt de ca. 800.000 borgere i Region Sjælland. Vi tilstræber at sammensætte et så
bredt og forskelligt udsnit af regionens borgere som muligt.
Hvis vi modtager flere tilmeldinger, end der er plads til, sikrer vi en deltagerkreds, som er blandet mest muligt, f.eks.
med hensyn til alder og køn. Vi udsender svar på alle henvendelser den 13. oktober.
Om borgertopmødet
Der vil på topmødet være i alt fire forskellige debatrunder. I nogle er spørgsmål til borgerne formuleret på forhånd. I
andre sætter I selv dagsordenen. Du vil sidde sammen med 6-8 andre borgere omkring runde borde og kan høre
deres synspunkter i dialogen.
Opgaven for deltagerne bliver bl.a. i fællesskab at finde ud af, hvad der er de vigtigste udfordringer de næste 3-5 år,
når det gælder klima og bæredygtig udvikling i Region Sjælland. Og give forslag til løsninger eller handling, der kan
styrke klimaindsatsen.
Der vil også være en række elektroniske afstemninger om udvalgte spørgsmål. Her stemmer hver deltager anonymt
via stemmebokse på bordet. Resultaterne af afstemningen vises på storskærm, så alle kan kigge med.
Formanden for Regionsrådet i Region Sjælland byder velkommen på topmødet, men også andre politikere vil være
med på dagen som ’lyttere’. Det er borgmestre og øvrige politikere fra byrådene i regionens 17 kommuner og naturligvis politikere fra Regionsrådet. Det er en dag med borgerne i hovedrollen uden indblanding fra politikere, eksperter
eller andre.
Alle resultater indsamles løbende på dagen og vil blive trykt i ”Borgernes KlimaKatalog”.
Region Sjælland byder på forplejning under hele topmødet.
Et politikermøde følger op
Kun tre uger efter borgertopmødet, den 22. november, inviterer Region Sjælland politikere fra Folketinget, fra kommunerne, fra EU-parlamentet til et politikermøde i Regionshuset i Sorø. Her skal politikerne behandle borgertopmødets resultater med henblik på i fællesskab at finde frem til hvad de synes der er vigtigt politisk at gøre noget ved for
at styrke klimaindsatsen i regionen som område.
Efter politikermødet udsender Region Sjælland resultaterne fra de to møder til alle deltagerne, til alle byrådsmedlemmer og til pressen – ”Borgernes KlimaKatalog” samt en tilbagemelding fra politikerne.
Tilmelding
Det er gratis at deltage på borgertopmødet, men tilmelding er nødvendig. Transportudgifter dækkes efter topmødet
(dog kun udgifter på 30 kr. og derover) – et skema udleveres på dagen. Husk at gemme kvitteringer.
Udfyld vedlagte tilmeldingsskema og send det i svarkuverten. Portoen er betalt. Eller brug tast-selv på
www.tekno.dk/regionsj med denne kode
. Tilmeldingen skal være modtaget senest den 11. oktober.
Husk at afkrydse om du ønsker at benytte den særligt arrangerede bustransport.
Efter tilmeldingsfristen udsender vi program og mere information til de, der får mulighed for at deltage. Blandt andet
et debatoplæg, så det er muligt at orientere sig lidt på forhånd om emnet. Desuden vil der i brevet være information
om de særlige busser, der gratis kan køre dig til og fra topmødet.
Hvem står bag?
Borgertopmødet afholdes af politikerne i Regionsrådet i Region Sjælland. Det sker i samarbejde med Teknologirådet,
der er faglig ansvarlig for at planlægge og gennemføre selve mødet. Teknologirådet er en uafhængig institution, der er
nedsat af Folketinget til at bistå med uvildig rådgivning til folkevalgte politikere. Se mere på www.tekno.dk.
Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål vedrørende borgertopmødet, er du velkommen til at kontakte Region Sjælland, projektleder
Noel Brings Jacobsen, Regional Udvikling, nbja@regionsjaelland.dk, tlf. 57 87 58 61. Eller Teknologirådet, projektleder Anne Funch Rohmann, afr@tekno.dk, tlf. 33 45 53 64.
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Tilmeldingsskema
Det er også muligt at tilmelde sig via tast-selv på www.tekno.dk/regionsj med denne
Jeg ønsker at deltage i borgertopmødet lørdag den 30. oktober 2010, kl. 10.00-17.00 i Region Sjælland. Arrangementet afholdes i Haslev-Hallerne, Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig og senest mandag den 13. oktober 2010.

Navn:
Co:
Adresse:
Postnummer og by:

Transport (sæt kryds)
Jeg sørger selv for transport



Jeg ønsker at benytte de gratis indsatte busser



Regionen arrangerer særlig bustransport til og fra borgertopmødet fra opsamlingssteder rundt i regionen. Hvor og
hvornår busserne kører, vil fremgå af det svarbrev, vi udsender til deltagerne den 13. oktober.
Baggrundsinformation (sæt kryds)
Køn:

Kvinde



Mand



Alder:

Under 21 år
31-40 år






21-30 år
41-50 år





51-60 år
Over 70 år

61-70 år

Beskæftigelse: ____________________________________________

