www.regionsjaelland.dk/borgertopmoede2010

Borgertopmøde i Region Sjælland
Lørdag den 30. oktober 2010 kl. 10.00 – 17.00
i Haslev-Hallerne, Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev
Borgere fra hele Region Sjælland får på topmødet mulighed for at give forslag, vurderinger og prioriteringer til politikerne.
Hvordan kan Region Sjællands område styrke klimaindsatsen og bidrage til at bruge mindre energi, udlede mindre CO2 og skifte til brug af vedvarende energi som fx vind, sol og biomasse.
Region Sjælland ønsker at være en aktiv klima-medspiller og spørger derfor regionens befolkning
til råds for at kunne udforme klima-indsatsen fremover.
Også politikere fra regionsrådet og fra regionens 17 kommuner vil være med på borgertopmødet,
men denne dag i en lyttende rolle. Politikerne tager først ordet på deres eget møde den 22. november, hvor
de vil følge op på borgertopmødets resultater.

PROGRAM
De særlige topmøde-busser ankommer ca. 9.15, fra Haslev station og fra ruter rundt i regionen.
9.00 – 10.00

Ankomst og indtjek – og morgenbrød. Udstilling med eksempler på klima-initiativer

10.00-10.10

Velkomst v. Steen Bach Nielsen, formand for Regionsrådet, Region Sjælland
og
Knud Erik Hansen, borgmester, Faxe Kommune

10.10 – 10.30

To oplæg til inspiration for dagens dialog:
Hvad er der galt med klimaet og hvorfor?
Jesper Theilgaard, DR vejrvært, meteorolog
Hvad er de vigtige klimaspørgsmål - henimod bæredygtig energi?
Poul Erik Morthorst, seniorforsker, Forskningscenter RISØ, medl. Klimakommissionen

10.30-10.35

Introduktion til dagen v. topmødeguide, Mette Seier Helms

10.35-11.05

Hvem er vi i salen? – afprøvning af stemmebokse, præsentation af hinanden ved bordene

11.05 - 12.25

1. DEBATRUNDE
Kompas for klima og bæredygtig udvikling
– målene, effekterne og regionens rolle de næste 5-10 år?
Intro til runden • dialog ved borde • elektronisk afstemning på forberedte spørgsmål
• resultater vises på storskærme • ”one minute”-runde • afstemninger • resultater •
bordformænd rapporterer fra udvalgte borde
VEND ►

12.25-13.55

2. DEBATRUNDE
Borgernes egne bud: Hvad er de vigtigste udfordringer i de kommende 5-10 år, når
det gælder klima og bæredygtig udvikling i Region Sjælland?
Intro til runden • dialog i mindre grupper ved borde • hvert bord noterer dets vigtigste udfordringer på plancher • plancher udstilles • bordformænd rapporterer

13.55-15.15

3. DEBATRUNDE
Hvilke indsatser skal der til for at forebygge yderligere klimaforandringer?
Intro til runden • dialog ved borde • elektronisk afstemning på forberedte spørgsmål
• resultater vises på storskærme • ”one minute”-runde • afstemninger • resultater •
bordformænd rapporterer

15.15-16.15

4. DEBATRUNDE
Borgernes egne bud: Hvad er løsningerne på udfordringerne?
Forslag til handlinger og løsninger, der vil styrke indsatsen for klima og bæredygtig udvikling i Region Sjælland fremover
Intro til runden • dialog ved borde • hvert bord noterer idéer til løsninger • idéer udstilles
• bordformænd rapporterer

16.15-16.30

Region Sjælland byder på en forfriskning og en snack

16.30-16.50

Top 10 – udfordringer:
Hvilke udfordringer vurderer borgerne som allervigtigst at tackle for at sikre klimaet og
en bæredygtig udvikling? Deltagernes egne forslag fra 2. debatrunde sættes til afstemning

16.50-17.00

Tak for i dag v. Eva Levinsen, formand for Bæredygtighedsudvalget
Udpluk af resultater fra dagens arbejde uddeles til deltagerne
Udstilling med eksempler på klima-initiativer

17.15

Topmøde-busserne kører retur, til Haslev station og rundt i regionen

Der vil være fuld forplejning dagen igennem, deltagerne henter selv ved en buffet.
Før, under og lige efter topmødet er der i hallen en udstilling om klimateknologier, energi og
klima-eksempler fra Region Sjælland.
Mere om Region Sjællands borgertopmøde på
www.regionsjaelland.dk/borgertopmoede2010
Region Sjælland gennemfører borgertopmødet i samarbejde med Teknologirådet,
www.tekno.dk
Evt. spørgsmål vedrørende borgertopmødet: kontakt 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.

