Arbejdsplan for Klimarådet 2018 - 2019
Udgangspunktet og det der skal bygges videre på
Klimarådets har i løbet af de første tre år løbende haft fokus på at udvikle formaterne for
sine publikationer. Udover at udkomme med en årlig hovedrapport har Klimarådet også
lanceret et mindre analyseformat, som i højere grad har gjort det muligt at bidrage til den
aktuelle debat på klimaområdet.

Klimarådets rapporter og analyser efterår 2018 – forår 2019
I løbet af efteråret 2018 er Klimarådet udkommet med to selvstændige analyser. I
september udkom analysen ”Flere elbiler på de danske veje”. Elbilen en oplagt løsning til
klimavenlig erstatning af benzin- og dieselbilerne, men udgør under 0,5 pct. af den
samlede bilpark. Derfor så Klimarådet i analysen nærmere på, hvordan nye målsætninger
og ændrede afgifter og tilskud kan sætte skub i elbilernes indtog på de danske veje. I
november udkom Klimarådet med analysen ”Status for Danmarks klimamålsætninger- og
forpligtelser 2018”. Udover at se på, hvordan det generelt går for Danmark med at leve op
til sine klimamålsætninger- og forpligtelser kom Klimarådet også med konkrete
anbefalinger til, hvordan man mest hensigtsmæssigt bør opfylde sin EU-målsætning for
andelen af vedvarende energi i transporten i 2020.
Klimarådet holder sig løbende opdateret om den seneste udvikling indenfor
samfundsøkonomiske analyser såvel som den teknologiske udvikling med henblik på at
være blandt de førende klimapolitiske analyseorganer i Danmark. Klimarådets udvikling af
egne økonomiske modeller er med til at skabe et solidt grundlag for analyser og
anbefalinger.

Forankring i samfundet
Klimarådet har også i 2018 leveret indspark til den offentlige debat baseret på solid faglig
viden. Gennem medier og andre relevante fora bidrager Klimarådet således til at skabe et
kvalificeret grundlag for den offentlige debat på klimaområdet.
Klimarådet deltog i juni 2018 igen aktivt i Folkemødet på Bornholm. Hvor flere af
Klimarådets medlemmer var tilstedet og deltog i en lang række debatter med klima som
omdrejningspunkt. Klimarådet var selv afsender på flere af debatterne sammen med
relevante partnere indenfor klima og energiområdet. Folkemødet er en god anledning for
Klimarådet til at nå ud til et bredere publikum og skabe fokus på klimaområdet i den
offentlige debat og samfundsmæssig forankring. Klimarådet planlægger også at deltage i
Folkemødet 2019, hvor Klimarådet blandt andet er medarrangør på klima og
energiscenen.

Klimarådets interessentnetværk
Klimarådet lægger stor vægt på at være en åben og inddragende aktør. Klimarådet har et
veletableret netværk af interessenter på klimaområdet som har mulighed for at komme
med indspil til og kommentere på Klimarådets arbejde.
I november 2018 afholdt Klimarådet i samarbejde med ingeniørforeningen IDA en
konference for knap 200 deltagere, som omhandlede klimavidenskabens seneste
anbefalinger, herunder IPCCs 1,5 graders rapport, og den langsigtede klimapolitik.
Klimarådet forventer også at afholde en interessentkonference i løbet af foråret 2019 med
henblik på målrettet inddragelse af alle relevante parter for at sikre tværfaglig dialog og
input til rådets analysearbejde.

Afholdelse af rådsmøder
Klimarådet planlægger at afholde seks rådsmøder årligt, som er jævnt fordelt hen over
kalenderåret. På rådsmøderne drøftes indholdet af Klimarådets analyser og rapporter
samt evt. aktuelle temaer i klimadebatten som, Klimarådet måtte ønske at kommentere på
i den offentlige debat.

Fastlæggelse af næste arbejdsplan
Klimarådets arbejde tilrettelægges løbende hen over året. Det forventes at der på et
rådsmøde i marts 2019, vil blive fastlagt en tentativ arbejdsplan for efteråret 2019 – foråret
2020.

