
Procesplan for politisk proces september 2014 – juni 2015 – Energi på tværs 
 Politisk niveau September oktober november december januar februar marts april maj juni 

Kommunalbestyrelser Indstilling til 
relevante 
udvalg(primært 
miljø og teknik)  

Temadiskussion –  temaer indenfor energirelaterede emner (hvad kan vi gøre) 
 

Politisk møde d. 
26/3 – vision 

drøftes 

Tilslutning til vision 
Vision behandles i udvalg og byråd 

 Politisk temaaften d. 
24/11 

 Orientering om visionsudkast 

Selskabsbestyrelser  Temadiskussion –  temaer indenfor energirelaterede emner (hvad kan vi 
gøre)  

Orientering om visionsudkast Tilslutning til vision 
Vision behandles i bestyrelser 

 Politisk temaaften d. 
24/11 

 

KKR KKR-møde d. 
11.september 

K29 møde d. 30. 
oktober 
Evt. temadiskussion 
– skal endeligt 
fastlægges med KKR-
sekretariat 

KKR-møde d. 
14.november 
Evt. temadiskussion – 
skal endeligt 
fastlægges med KKR-
sekretariat 

    KKR-møde d. 23/2 
Orientering om 
udkast til vision 
samt godkendelse 
af fælles indsatser 
til diskussion på 
politisk møde 

  Tilslutning til vision 
Vision behandles 

KKR-møde d. 
24/4 

  

KKU   Møde 14/11     Tilslutning til vision 
Vision behandles 

Klimapolitisk forum Møde d. 10/9 
Orientering om den 
politiske proces 

 Møde 17/11 kl 17-20 Møde ? 
Orientering om udkast til 
vision samt godkendelse af 
fælles indsatser til 
diskussion på politisk møde 

 Orientering om 
visionsudkast 

 Tilslutning til vision 
Vision behandles 

Regionen – Miljø- og 
Trafikudvalg 

Møde d. 30/9 
Orientering om den 
politiske proces 
 

 Møde d. 5/11 
Temadiskussion 
gennemføres? 

Møde 2/12 
Orientering om udkast til 
vision  

   Tilslutning til vision 
Vision behandles på udvalgsniveau 

Emner til drøftelse     Politikerne diskuterer 
mål og strategier på 
debataften. - Set ud 
fra målscenarier/- 
billeder 
 
- Hvor ambitiøse skal 

vi være? 
- På hvilke områder 

skal vi være 
ambitiøse 

 Politikerne diskuterer  
temaer –” hvad kan vi 
gøre?”.  
 
Det er centrale Temaer: 
- Udbygning af fjernvarme 
- Integration af Vind 
- Transport 
- Energibesparelser 

     Fælles mål og strategier godkendes samt 
godkendelse af udvalgte temaer for fælles 
indsatser 

Output - Større viden og 
forståelse for 
projekt. 

- Forberedelse på 
forestående 
diskussion 

Temadiskussion 
udsendes til 
kommuner og 
selskaber 

 - Bud på 
præferencescenario 

- Bud på visions 
 
 

    -  Fælles vision vedtaget 



Administrativt niveau               

Netværksgrupper Afholdelse af møde 
med fokus 
facilitering af 
diskussion 

 Møde  
Tema: Scenarier 

 Møde 
Tema: 
Visionsudkast 

  Møde 
Tema: 
AP4 
Implement
ering 

  

Direktører/ledelsesside Møde d. 24/9 
Præsentation af 
scenarier 

  Møde d. 4/12 Møde d. 21/1      

Adm. klimaforum  Formegentligt møde 
i uge 44 eller uge 45. 
 
Som formøde til 
Klimapolitisk Forums 
møde 17/11 

        

KTC  Møde i KTC-
hovedstaden d. 
31/10 
Temadiskussion 
gennemføres 

        

 

Rød markering: politiske beslutningspunkter 

Grøn markering: politisk proces 

 

 


