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Energidebatten
Invitation og program til

Hvordan omstiller vi bedst til vedvarende energi i Region Midtjylland, så 
vi når de mål som kommuner, region og Danmark har sat? 

Foran os ligger en kompleks planlægningsopgave og store investeringer 
i energisektoren. Hvordan lykkes vi med at træffe beslutninger, der er 
robuste over for ændringer i brændselspriser og rammevilkår, og som ikke 
låser vores muligheder for omstilling af det samlede energisystem? 

Vores incitamenter må være forsyningssikkerhed, lokale arbejdspladser, 
erhvervsudvikling, lokal økonomi og det samfundsmæssige i at bidrage til 
energiomstillingen. Vi er allerede kendt som en region, der er langt med 
omstilling til vedvarende energi. Det kan vi fortsætte, hvis vi vil.

Vi har forskellige muligheder og udfordringer på tværs i regionen. 
Spørgsmålet er, hvordan vi bruger hinandens styrker til at nå fælles mål, 
og hvem der bedst går sammen om de enkelte opgaver.

Med energidebatten tager vi den politiske temperatur her i regionen på 
omstilling til vedvarende energi. Hvilke indsatser er der politisk vilje til at 
arbejde for, og hvor ambitiøse vil vi være?

Jeg håber at se dig i Silkeborg den 28. november.

Med venlig hilsen Bent Hansen, regionsrådsformand

 
Tilmeld dig senest 10. november 2014  
til britta.madsen@ru.rm.dk

Målgruppe: 

Politikere, chefer og klima/energi/planlæg-
ningsmedarbejdere fra de 19 kommuner, Region 
Midtjylland samt en række energiaktører og 
videninstitutioner i Region Midtjylland.

Energidebatten 28. november 2014

28. november

9:00 - 13:00

Gl. Skovridergaard

Marienlundsvej 36

Silkeborg

http://harikke nogetlinkendnu.rm.dk
mailto:britta.madsen%40ru.rm.dk?subject=Tilmelding%20til%20Energidebatten
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Energidebatten 28. november 2014

Dagens diskussionspointer og konklusioner indgår i midt.energistrategi, et 
samarbejdsprojekt mellem de 19 kommuner, Region Midtjylland, en række 
energiselskaber, videninstitutioner og øvrige energiaktører.  
Således bliver de en del af grundlaget for regionens kommende vækst- og 
udviklingsstrategi. Se mere om midt.energistrategi på www.sep.rm.dk

09:00 Registrering og kaffe

09:30 Velkomst og energisamarbejdet i Region Midtjylland  
 v. Bent Hansen, regionsrådsformand 
 
09:50 Vejen mod 100 % vedvarende energi i Danmark  
 v. Steen Gade, formand for Folketingets Energiudvalg
 
10:15 Paneldebat 1 - Energiressourcer 
 Søren Hermansen (ordstyrer) kridter banen op med regionale fakta

 Hvordan lykkes vi med at øge produktionen af vedvarende energi, blandt       
 andet vindkraft, biogas og biomasse, i regionen? Hvordan sikrer vi et   
 sammenhængende energisystem, hvor vi udnytter ressourcerne optimalt? 
 
11:00 Pause

11:30 Paneldebat 2 - Energiforbrug
 Søren Hermansen (ordstyrer) kridter banen op med regionale fakta 

	 Hvordan	samarbejder	vi	om	udvikling	af	en	energieffektiv	og	fleksibel	
 fjernvarme baseret på varmepumper, geotermi, industriel overskudsvarme
 m.v.? Hvem kan skabe grønne energiløsninger til forbrugerne i landområder?

12:15 Afrunding v. Bent Hansen, regionsrådsformand

12.30 Frokost 

 Dagens ordstyrer er Søren Hermansen, direktør for Samsø Energiakademi

http://www.rm.dk/regional+udvikling/energi+og+cleantech/strategisk+energiplanl%c3%a6gning
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Poul Erik Kristensen, 
regionsrådsmedlem (B)

Iver Enevoldsen, borgmester  
Ringkøbing-Skjern Kommune (V) 

Jan Petersen, borgmester 
Norddjurs Kommune (A)

H.C. Østerby, borgmester 
Holstebro Kommune (A)

Steen Gade (SF) 
formand for  
Folketingets  

Energiudvalg

Peter Sørensen, borgmester 
Horsens Kommune (A)

Bent Hansen 
regionsrådsformand (A)

Kristian Würtz, rådmand 
Aarhus Kommune (A)

Steen Vindum, borgmester 
Silkeborg Kommune (V)

Carsten Kissmeyer, borgmester 
Ikast-Brande Kommune (V)

Panel 1

Panel 2


