Program for første weekendsamling i Borgertinget den 24.-25. oktober 2020

LØRDAG
9:00

10:00 Check-in, afprøvning af teknik (lyd, mural og teknik)

10:00 10:15 Officiel åbning og velkomst, Dan Jørgen Klima-, energi- og forsyningsminister
10:15 10:30 Opgaver, arbejdsform, grundregler og forløb, Lars Klüver, Teknologirådet
10:30 11:45 Gruppedialog: Præsentationsrunde, forventninger til borgertinget og kommentarer til opgaver
og arbejdsform. Efterfølgende opsamling.
PAUSE
12:15 13:45 Klimaomstillingen – overblik over udfordringen og handlemuligheder
•
•

Overbliksoplæg v. Kenneth Karlsson, Phd, senior projektleder ved IVL Svenska
Miljöinstitutet og direktør hos Energy Modelling Lab
Gruppedrøftelser og spørgsmål til Kenneth Karlsson
PAUSE

14:30 17:15 Klimaomstillingen - de tekniske greb
•
•

Introduktion og 5 ekspertoplæg. Oplæg dækker både landbrug, biomasse, nye
teknologier og transport.
Gruppearbejde: Hvad synes borgertinget er vigtigt – brainstorm på 5+ problemer eller
mulige løsninger, der skal arbejdes videre med

17:15 17:30 Afslutning af dagen – farvel og tak

Fonden Teknologirådet ∙ Arnold Nielsens Boulevard 68E ∙ DK - 2650 Hvidovre
www.tekno.dk ∙ tekno@tekno.dk ∙ T. +45 33 32 05 03 CVR: 34577358

SØNDAG
9:00

11:45 Klimaomstillingen - aspekter som ikke er rent teknologiske
•
•

Velkommen og 5 ekspertoplæg. Oplæg dækker mobilitet, finansiering, lokalt følgeskab
og sociale problematikker.
Gruppearbejde: Hvad synes borgertinget er vigtigt - brainstorm på 5+ problemer eller
mulige løsninger, der skal arbejdes videre med.
PAUSE

12:30 16:30 Principper og retning for omstillingen
Der tages fat på tre udvalgte emner med aktuel politisk relevans. Program for hver af de tre
emne-sessioner
1) 3-4 videooptagne indlæg (á 5 min)
2) Gruppedrøftelser
3) Afstemninger i plenum. Spørgsmål med fokus på retning, hastighed og væsentligste
virkemidler
Desuden mulighed for at foreslå andre vigtige emner, der ønskes opmærksomhed på.
16:30 17:30 Tak for denne gang
Afrunding, præsentation af det videre forløb og evaluering
(den sidste halve time kan man tjekke løbende ud, når man har leveret sine input og
tilbagemeldinger)

Zoomlinks til den første samling:
➢ For at deltage i sessionen lørdag den 24. oktober, skal du klikke på følgende link:
https://zoom.us/j/93407972799?pwd=WjZIeFlNK1dGU29hK0U0S1pJZ2Z5UT09
➢ For at deltage i sessionen søndag den 25. oktober, skal du klikke på følgende link:
https://zoom.us/j/96589853421?pwd=TEJpZlRJajNjR1YyZkVBb0RDZ3VGQT09
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Plan for Borgertinget arbejde 2020-21

Efter den første online weekendsamling 24.-25. oktober planlægges seks aftensamlinger (online)
fra november 2020 – februar 2021. De finder sted på hverdage fra kl. 18-21.
De seks aftensamlinger er organiseret således, at du deltager i fem fælles samlinger og et møde i
en mindre emnegruppe (fx transport, landbrug eller et andet emne). Dato for emnegruppemødet
fastsættes med en doodle for de enkelte gruppemedlemmer snarest efter 1. weekendsamling.
Hver af aftensamlingerne i november og december 2020 vil vi gennemføre med identisk indhold
på to forskellige datoer, da vi er klar over at det er kort varsel. Du kan altså vælge den dato, som
passer dig bedst. Alle samlinger i 2021 vil finde sted for hele Borgertinget på den samme dato. Så
sæt allerede ny kryds i kalenderen.

2

