Arbejdsplan for Klimarådet 2017 - 2018
Udgangspunktet og det der skal bygges videre på
Klimarådets to første rapporter ”Omstilling med omtanke” (2015) og ”Afgifter der forandrer”
(2016) har peget på nogle af de mest påtrængende problemstillinger og udfordringer på
klimaområdet. Hvor konklusionerne i den første rapport var af mere overordnet karakter,
gik Klimarådet med ”Afgifter der forandrer” mere i dybden med de enkelte problematikker
og kom med mere konkrete anbefalinger til den fremtidige indretning af afgiftssystemet på
bl.a. varmeområdet og transportområdet.
I 2017 har Klimarådet fortsat med at konkretisere sine anbefalinger, således at disse i
endnu højere grad peger på, hvilke instrumenter der er mest hensigtsmæssige at benytte
til at tilrettelægge fremtidig dansk klimapolitik.

Klimarådets rapporter og analyser efterår 2017 – forår 2018
I Klimarådets tredje hovedrapport ”Omstilling frem mod 2030”, der udkom i juni 2017, var
fokus rettet mod, hvordan Danmark mest hensigtsmæssigt bør opfylde sin 2030klimaforpligtelse for den ikke-kvoteomfattede del af økonomien. Klimarådet har analyseret
en lang række omstillingselementer og er kommet med anbefalinger ud fra en
helhedsvurdering af om, disse bidrager til den langsigtede målsætning om, at Danmark
skal være et lavemissionssamfund i 2050, og hvorvidt de bidrager til en
omkostningseffektiv omstilling af det danske samfund.
Klimarådet udkom i foråret 2017 desuden med analysen ”Det oppustede CO2kvotesystem”, som byggede på Klimarådets egen model for simulering af udviklingen i
EU’s kvoteoverskud under forskellige forudsætninger. I efteråret kom Klimarådet med

anbefalinger til indholdet af en kommende energiaftale med analysen ”Fremtidens
vedvarende energi’.
Klimarådets fjerde hovedrapport ”Biomassens betydning for Danmarks grønne omstilling”
forventes offentliggjort i maj 2018. Samtidig offentliggøres analysen ”Fremtidens Grønne
afgifter” med anbefalinger til et nyt afgifts- og tilskudssystem baseret på CO2.
Klimarådet bestræber sig på løbende at holde sig 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 i 2017 og 2018 fortsat 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 har i både 2017 og 2018 igen deltaget aktivt i Folkemødet på Bornholm i
midten af juni. Dels har Klimarådet selv været afsender på flere debatter, dels har
Klimarådets formand såvel som flere af rådsmedlemmerne også været til stede på
Folkemødet og har deltaget i en lang række debatter med klima som omdrejningspunkt.
Folkemødet er dermed en rigtig god anledning for Klimarådet til at nå ud til et bredere
publikum og skabe fokus på klimaområdet i den offentlige debat samt forankring i
samfundet.

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 foråret 2017 afholdt Klimarådet en workshop med henblik på for at få interessenternes
input vedr. opfyldelse af Danmarks og EU’s 2030-mål. Derudover har interessenterne haft
lejlighed til at deltage ved præsentationerne af både Klimarådets kvoteanalyse og ved
offentliggørelse af hovedrapporten for 2017.
I januar 2018 afholdt Klimarådet en interessentkonference på Nationalmuseet i
samarbejde med Altinget, hvor knap 200 personer deltog. Konferencen tog sit afsæt i

Klimarådet fem anbefalinger til en kommende energiaftale. Ministeren åbnede
konferencen, der udover oplæg fra Klimarådet også bød på debat blandt interessenter og
klima- og energiordførere fra hele det politiske spektrum.

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
Klimarådet forventes på et rådsmøde i løbet af foråret 2018 at fastlægge en arbejdsplan
for efteråret 2018 – foråret 2019.

