Klimaborgersamling i Greve
1. Samling (Kickoff aften), 19/01 kl. 17 -20
Greve Gymnasium

Tilstede
Vedr. deltagerne i borgersamlingen:
30 deltog fysisk, 2 deltog så vidt muligt digitalt, 3 akutte afbud til aftenen.
En udtrådte dagen før og der er udtrukket en ny deltager, der deltager fra d. 29.1.

Andre deltagere:
Klimakoordinator, studentermedhjælper og bordværter fra Greve Kommune, 2 konsulenter (facilitatorere)
fra We Do Democracy, Byrådsmedlemmer fra Greve Kommune til den første halve time af programmet.

Oplægsholdere: Kirsten Halsnæs og Rasmus Thirup Beck

Programmet
Del 1:
Den første del var sat af til at klæde borgersamlingen på med svar på hvorfor byrådet synes det et centralt
og vigtigt emne at få borgerne engageret i, med viden omkring borgersamlingen som koncept, at tage hul
på at møde hinanden deltagerne imellem og en drøftelse af spilleregler for borgersamlingens arbejde.
På vegne af det samlede byråd overdrog Udvalgsformændene for Plan-, Integrations-, og Tryghedsudvalget
samt Klima-, Teknik-, og Miljøudvalget officielt stafetten til borgersamlingen, da de to udvalg spænder over
borgerinddragelse på nye måder og klimadagsordenen.
Borgersamlingens opgave er at komme med anbefalinger til byrådet på:
Udfordringen
Vi skal opnå klimaneutralitet for kommunen som geografisk område inden 2050. Det er en
stor opgave, som kun kan løftes i samarbejde mellem bl.a. kommune, borgere og erhvervsliv.
Kerneopgaven
Byrådet har brug for din hjælp til at forestille os en fremtid i Greve Kommune, hvor vi
sammen omstiller til en CO2-neutral og grøn hverdag.
Arbejdsspørgsmålene

Side 1 af 2

•

•

Hvordan kan vi hjælpe hinanden på tværs af vores kommune, lokale civilsamfund og
erhvervsliv i arbejdet med at omsætte målet om CO2-neutralitet til konkrete
handlinger i hverdagslivet i Greve Kommune?
Hvilke forbrugsområder kan vi med fordel arbejde med og hvordan?

Del 2:
To oplægsholdere var derpå inviteret til at igangsætte borgersamlingen på Kickoff.
Professor (DTU) og miljøøkonom Kirsten Halsnæs indledte med et blik på de globale udledninger, de danske
forhold og nøglediskussioner. Hun påpegede, at der var grund til optimisme, idet hun understregede, at der
var ved at ske et skift i den globale forståelse af nødvendigheden for at handle, og af at alle var nødt til at
bidrage med udbredelse af, understøttelse og implementering af de mange eksisterende løsninger.
Derpå gav klimajournalist Rasmus Thirup Beck en indflyvning til de mange forskellige løsninger og
dilemmaer.
Begge oplæg blev optaget og findes på hjemmesiden www.greve.dk/klimaborgersamling.
Derpå var det tid til, at borgersamlingens deltagere drøftede hvilke første læringer de tog med sig derfra,
hvilken emner de var særligt optaget af, og hvilken viden de gerne ville have tilført på kommende møder.
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