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Øget klimaindsats 
 
Repræsentantskabet har besluttet, at DN skal afholde et debatmøde om klima på folkemødet 
samt et fælles klimaseminar for de faglige udvalg, samrådsformænd og andre interesserede, 
herunder DN Odense og klimanetværket. HB skal på den baggrund tiltræde hvorledes denne 
beslutning udmøntes jf. nedenstående indstilling. 
 
 

Indstilling: 
 
Sekretariatet indstiller at HB tiltræder, at der inden for det eksisterende budget findes ressour-
cer – penge og årsværk - i forbindelse med en øget klimaindsats, som besluttet ved seneste 
repræsentantskabsmøde i november 2016 og at denne udmøntes som beskrevet neden for.  
 

 
Baggrund: 
 

Øget klimaindsats som følge af Repræsentantskabet beslutning.  

Repræsentantskabet har besluttet, at DN skal afholde et debatmøde om klima på folkemødet 
samt et fælles klimaseminar for de faglige udvalg, samrådsformænd og andre interesserede, 
herunder DN Odense og klimanetværket. Beslutningen lyder som følger:  

 
• DN afholder senest marts-april 2017 et fælles klimaseminar for de faglige udvalg, sam-

rådsformænd og andre interesserede, herunder DN Odense og klimanetværket.  
 

• DN afholder et kraftigt publiceret stort debatmøde om klima som led i projekt Grønt 
Folkemøde på Bornholm. 

 

Debatmøde om klima på folkemødet 
Det er af repræsentantskabet besluttet, at afholdes en klimadebat på folkemødet med delta-
gelse af Mogens Lykketoft. Sekretariatet har derfor indgået en aftale med ham om at deltage i 
en debat om torsdagen på folkemødet.  

Sekretariatet har afholdt et møde med klimanetværket for at blive orienteret om, hvad ønsket 
og formålet med debatten tænkes at være, samt for at forventningsafstemme i forhold til hvad 
der er muligt på folkemødet. Det er aftalt, at debatten mere bliver et interview. Vi har på nu-
værende tidspunkt inviteret Jesper Theilgaard til at stå for interviewet, men venter stadig på 
svar. Derudover blev det aftalt, at debatten skulle efterfølges af et andet klimaarrangement i 
teltet, for på den måde at dedikere eftermiddagen til klimadagsordenen. 
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Da der ikke på repræsentantskabsmødet blev afsat penge til denne debat, har vi i sekretariatet 
besluttet at holde debatten i DN’s eget telt på Folkemødet. I forhold til sidste år, har vi lejet et 
noget større telt, hvor dette vurderes muligt. Derfor vil der ikke være udgifter forbundet med 
at skulle leje sig ind i et større telt. 

Det forventes dog at der vil være brug for at finde omkring 15.000 kr. til at dække udgifter i 
forbindelse med ønskede debatdeltagere. Såfremt der skal laves en annonce for debatten i 
folkemøde avisen, vil det som minimum koste yderligere 5.000 kr. (prisen for den mindst mu-
lige annonce). Ønskes der yderligere reklame, må det også forventes at koste noget.  
 
Der vil også være behov for medarbejderressourcer til planlægning af debatten. Umiddelbart 
forventes det, at det kan gøres inden for de ressourcer der er afsat til planlægningen af folke-
mødet, da der så bare erstatter andre debatter om klima- og energi, der så ikke bliver afholdt. 
 
Klimanetværket planlægger, at holde deres årlige netværkstræf på Bornholm i forbindelse med 
folkemødet, og de overvejer om de kan stå for at lave reklame for klimadebatten – via en 
event. Sekretariatet venter på klimanetværkets oplæg til event. Udgifter forbundet med klima-
netværkets deltagelse skal afholdes inden for klimanetværkets økonomiske rammer.  
 
Da sekretariatet i forvejen havde tænkt, at et af vores tidsrum i DN teltet skulle være en sam-
tale om energi og klima som opfølgningen på energiforsyningspolitikken, er forslaget ikke en 
stor ekstra opgave, den vil bare erstatte det vi ellers havde tænkt. Og vi finder det yders rele-
vant, at vi som Danmarks største grønne forening, også sætte klima på dagsorden under fol-
kemødet. At bruge Morgens Lykketoft bygger fint videre på vores ønske, og at sætte fokus på, 
hvorfor det er vigtigt at Danmark er et forgangsland på klima- og energiområdet og samspillet 
med FN’s verdensmål. 
 
Det er ikke oplagt at få debatten til at relatere sig til projekt grønt folkemøde, da det er en 
aftale mellem DN og folkemøde sekretariatet, at fokus primært er affald, vand og økologisk 
mad. Disse emner vurderes det i øvrigt, ligger udenfor Morgens Lykketoft kompetenceområ-
der, som nok i højere grad er ”den store globale dagsorden”.   

 

Fælles klimaseminar  

Formændene for de tre faglige udvalg har udarbejdet et forslag til program for klimaseminaret. 
Forslaget har været drøftet på et møde mellem sekretariatet og klimanetværket, samt på et 
MFU møde. Det er nu op til sekretariatet, at lave et program der lever op til de forskellige øn-
sker til et internt klimaseminar. Sekretariatets forslag vil blive udsendt til de relevante partner 
til kommentering.  
 
Sekretariatet finder, at et internt seminar om hvad DN skal på klimaområdet i fremtiden er 
relevant. Endvidere at det er et udtryk for rettidig omhug, at vi har en åben drøftelse af hvilke 
vej DN skal gå på dette område, som medlemsundersøgelsen i øvrigt viste også et af de områ-
der vores medlemmers var mest interesserede i. Det er endvidere en god lejlighed til at få en 
fælles forståelse af, hvad andre gør på klimaområdet, og hvad der er DN spidskompetence.  
 
Økonomisk søges udgifterne at blive holdt nede ved at holde seminariet i DNs egne lokaler, og 
ved at benytte DN’s kantineordning. Afhængigt af hvad oplægsholderne skal have for at delta-
ge, samt dækning af rejseudgifter til DN aktive, må udgiftsniveauet dog forventes ligge i om-
egnen af 20.000 kr.  
  
Da denne opgave blev besluttet af Repræsentantskabet, blev der ikke givet ekstra ressourcer 
hverken personalemæssigt eller økonomisk. Forventeligt vil det betyde at arbejdet med ener-
gikommissions og energiforliget vil blive nedprioriteret. 
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