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09:00 - 09:15 Velkommen til dagen
Ordstyrer Mette Walsted Vestergaard og formand for KL´s Miljø- og Forsyningsudvalg Birgit S. Hansen

09:15 - 09:35 Klimasamarbejde med borgerne
Nationale mål -> lokal bæredygtighed
Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedsudvalg har arbejdet med en strategi. Nu er den der, hvordan var det, og hvordan fastholder
kommunalbestyrelsen alliancen med borgerne?

Formand for Teknik og Miljø Sigurd Agersnap, Lyngby-Taarbæk Kommune

Naturkommunen blomstrer (for) vildt
I Hjørring Kommune har de skabt mere biodiversitet i kommunen og involveret borgerne i processen og arbejdet. 

Borgmester Arne Boelt, Hjørring Kommune

09:35 - 09:55 Klima-samarbejde med virksomhederne
Ressource City Næstved
Ressource City er et grønt udviklingsprojekt med fokus på at skabe samarbejder mellem virksomheder, der arbejder med cirkulær økonomi.

Teknisk direktør Sven Kofoed-Hansen, Næstved Kommune 

Bæredygtig Bundlinje 2.0 
Rudersdal Kommune har ’grønne besøg’, hvor virksomhederne kan få hjælp til den grønne omstilling. 

Afdelingsleder og medlem af styregruppen for Bæredygtig Bundlinje Lis Ravn, Rudersdal Kommune

09:55 - 10:05 Pause

10:05 - 10:50 Hvem tager ansvaret for den levende bymidte
E-handlen stiger, mens corona-restriktionerne rammer den fysiske detailhandel og betyder tomme byer og næsten bilfrie veje. Men borgerne
ønsker stadig at handle lokalt i levende bymidter og lokale arbejdspladser.

Har vi de rette værktøjer i redskabskassen?

Interview med formand for KL´s Miljø- og Forsyningsudvalg og borgmester i Frederikshavn Kommune Birgit S. Hansen samt underdirektør i
Dansk Erhverv Niels Milling 

Efterfølgende debat med Folketingets ordførere:

Anni Matthiesen, Venstre
Henrik Møller, Socialdemokratiet 

10:50 - 11:00 Pause

11:00 - 11:50 Hvem tager skraldet?
Folketinget indgik juni 2020 aftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Alle er enige i målet: Bedre sortering, mindre affald, mindre
forbrænding, mere cirkulær økonomi. Men hvordan skal vi nå målet? Og hvad skal vi gøre for at få borgerne med?

Indledende oplæg fra to af medlemmerne af KL´s Miljø- og Forsyningsudvalg Rådmand Bünyamin Simsek, Aarhus Kommune og Borgmester
Trine Græse, Gladsaxe Kommune

Efterfølgende debat med ordførere fra Folketinget:

Carsten Kissmeyer, Venstre
Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten

11:50 - 12:30 Frokost
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12:30 - 13:15 HVAD - Skal vindmøllen stå i min baghave?
Klimaplaner og -mål kan være ambitiøse, men når de skal realiseres, bliver det tydeligt, at nogle må bære omkostningerne – både økonomisk,
praktisk og geografisk. Hvilke virkemidler har kommunerne, og er der brug for nye værktøjer og tilgange, når den grønne omstilling skal
omsættes i praksis?

Debat mellem 
Medlem af KL´s Miljø- og Forsyningsudvalg og byrådsmedlem i Ikast-Brande Kommune Annette Mosegaard
Medlem af KL´s Miljø- og Forsyningsudvalg og borgmester i Aabenraa Kommune Thomas Andresen
Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard
Bo Schøler fra Eurowind

13:15 - 13:25 Pause

13:25 - 14:10 Hvem har ret til naturen?
I foråret 2020 under den første corona-nedlukning strømmede danskerne ud i naturen. Det gik for alvor op for os, at naturen kan bruges til
rekreation og friluftsliv. Men sker dette aktive udeliv på bekostning af naturen? Naturen presses i forvejen voldsomt. Kan vi finde plads til det
hele? Rapporterne siger nej! Det går voldsomt tilbage for naturen, vi mister arter hver dag, og ægte urørt natur er meget svær at få øje på.

Naturbeskyttelsesloven er en forbudslov. Hvordan går benyttelse og beskyttelse hånd i hånd? Hvad forventer vi af regeringens natur- og
biodiversitets-pakke? Og hvad er kommunernes rolle?

3 faglige indlæg:

"Plads til alle" v. Charlotte Bach Thomassen, Formand for DGI
"Plads på naturens betingelser" v. Rune Engelbreth Larsen, forfatter og medlem af Etisk Råd og bestyrelsesmedlem i DN
"Bæredygtig udvikling med andre" v. Janne Liburd, Professor i turisme ved SDU og bestyrelsesformand for Nationalpark Vadehavet

Efterfulgt af en samtale mellem 
Formand for KL´s Kultur, Erhverv og Planudvalg og Borgmester i Rebild Kommune Leon Sebbelin og Borgmester i Hjørring Kommune Arne
Boelt

14:10 - 14:20 Pause

14:20 - 14:50 Hvordan får vi en bedre dialog med og mellem borgere, erhverv og kommuner – og hvad er pressens
rolle?
Ofte har pressen fokus på konflikter og uenigheder, når der fx skal opsættes vindmøller, laves klimatilpasning eller gennemføres andre
løsninger, der skal bidrage til den fælles bæredygtighed, men ikke er til fordel for alle. Men hvordan kan vi få en bedre offentlig dialog om de
fælles løsninger og de indbyggede dilemmaer på vejen mod større bæredygtighed? Hvad kan politikerne gøre, og hvad kan pressen gøre? Ikke
mindst i et valgår er (den gode) kommunikation ekstra meget i fokus. 

Ulrik Haagerup, grundlægger og direktør for Constructive Institute ved Aarhus Universitet

14:50 - 15:00 Tak for i dag og på gensyn til TM´22
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