Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi:

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej
mod et mere bæredygtigt Dan‐
mark?
Grundlag
Baggrund for initiativet
I 2014 blev der taget initiativ til at skabe Miljøstrategisk Årsmøde hvor forskere og praktikere
mødes og deler erfaringer under overskriften ”Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere
bæredygtigt Danmark?”. En vigtig baggrund for initiativet er en oplevelse af at den offentlige
debat om bæredygtig omstilling / grøn omstilling ofte er fokuseret på økonomiske vurderin‐
ger og ikke inddrager de mange andre former for viden og erfaring fra forskellige forsknings‐
miljøer, organisationer m.m., der arbejder på dette felt rundt omkring i landet i forskning,
udvikling, eksperimenter og andre initiativer.

Formål med initiativet
Formålet med initiativet er at skabe en institution, der sikrer en diskussion om bæredygtig
omstilling i Danmark på tværs af fagligheder, tilgange og organisatorisk tilhørsforhold gen‐
nem en årlig tværfaglig og tværorganisatorisk begivenhed. Årsmødet skal sikre fremadrettet
læring fra forskning, udviklingsprogrammer, lokale og regionale initiativer og eksperimenter
m.m. på miljøområdet ved at fokusere på den overordnede fremadrettede problemstilling ”På
vej mod et mere bæredygtigt Danmark?”.

Hvem er overordnet ejer af initiativet?
Initiativet til Miljøstrategisk Årsmøde er taget af en kreds af ca. 15 universiteter og organisati‐
oner der arbejder med forskellige aspekter af bæredygtig omstilling. Center for Design, Inno‐
vation og Bæredygtig Omstilling ved Aalborg Universitet i København er sekretariat for initia‐
tivet.

Grundlæggende overvejelser om form og indhold
Den helt grundlæggende tanke bag initiativet er at facilitere et møde og en diskussion mellem
forskellige former for viden og erfaring. Mødet skal skabe ny viden og indsigt og nye kontak‐
ter for de deltagende personer.
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Tilrettelæggelse og styring af formen er afgørende for at dette møde og vidensudvikling lyk‐
kes og skaber værdi. Det er derfor vigtigt, at valget af mødeformen er lige så grundigt planlagt
og overvejet som de indholdsmæssige valg af, hvad Årsmødet skal fokusere på.
Indholdsmæssigt er det et must, at mødet resulterer i en fremadskuende refleksion om:





Hvor står Danmark bæredygtighedsmæssigt?
Hvad er erfaringerne fra de seneste analyser, virkemidler, eksperimenter m.m.?
Hvad kunne være de næste skridt?
Hvem kunne gøre hvad for at fremme bæredygtig omstilling?

Det er ikke et krav, endsige et ideal, at mødet resulterer i enighed. Mødets resultater kan
spænde vidt ‐ lige fra en samfundsmæssig to‐do‐liste for forskellige aktører til en man‐
gestemmet repræsentation af en problemstilling i tilknytning til bæredygtig omstilling.

Elementer
Initiativet består af et Årsmøde, en Årsrapport og en indsats for at påvirke af den offentlige
opinion og diskussion om bæredygtig omstilling.

1. Miljøstrategisk Årsmøde
Årsmødet er en årligt tilbagevendende begivenhed: En workshop over to dage, hvor forskelli‐
ge miljøstrategiske emner debatteres. Deltagere kommer fra forskellige institutioner og or‐
ganisationer, der på den ene eller anden måde arbejder med bæredygtig omstilling af Dan‐
mark.
Sammenlignet med en ”traditionel” videnskabelig konference, så skal Årsmødet have en bre‐
dere deltagerkreds og samtidig have mere karakter af workshop, hvor det meste af tiden er
afsat til indbyrdes diskussioner i planlagte, tematiserede sessioner.
På Årsmødet mødes man for at debattere et udvalg af vigtige problemstillinger i relation til
bæredygtig omstilling det pågældende år, der kan samle interesserede på tværs af forskellige
institutioner og organisationer. Årsmødet skal hverken dække hele feltet af emner inden for
bæredygtig omstilling eller være fokuseret på ét enkelt emne, men fokusere på erfaringer og
overvejelser inden for aktuelle områder i forskning, eksperimenter, offentlig regulering, som
Årsmødets deltagere gerne vil diskutere med personer inden for andre fagområder eller med
andre organisatoriske tilhørsforhold.
Et Årsmødes fokus afhænger således af hvilke 5‐10 emner og problemstillinger det er muligt
at få nedsat planlægningsgrupper omkring. Disse grupper planlægger sessioner på Årsmødet i
samarbejde med Årsmødets koordinationsgruppe.
Oplæg og diskussioner på Årsmødet danner baggrund for en efterfølgende Miljøstrategisk
Årsrapport.
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Operationelt mål
Mindst 150 personer på tværs af forskellige institutioner og organisationer deltager i Årsmø‐
det hvert år.
Primær målgruppe


Forskere på universiteter, tænketanke og andre vidensinstitutioner.



Frivillige og ansatte i NGO’er og faglige foreninger.

Form og indhold
En stor del af Årsmødet består af parallelle, tematiserede sessioner á 2‐3 timer. I hovedtræk
handler sessionerne på Dag 1 om samfundsområder set i et bæredygtighedsperspektiv (fx
aktuelle problemstillinger inden for transport, fødevarer, bolig, beklædning e.l.) mens Dag 2
handler om tværgående temaer (fx forskellige strategier for offentlig regulering, strategier for
eksperimenter, offentlige selskabers roller i bæredygtig omstilling o.l.).
Bag hver session står en planlægningsgruppe på 2‐4 personer som ansvarlige for det faglige
indhold, formen og processen, samt opsamling og videreformidling af sessionens resultater.
Det er vigtigt, at sessionerne i deres form og indhold inviterer til en debat mellem forskellige
fagligheder og tilgange. Det vil derfor være en fordel at gruppen af ansvarlige for hver session
også har forskellig faglig eller organisatorisk baggrund.
Opgaver og ansvar


Planlægning/forberedelse:
o Hele Årsmødet: Koordinationsgruppen
o Sessioner: Planlægningsgruppe for hver session



Afholdelse:
o Hele Årsmødet: Koordinationsgruppen
o Sessioner: Planlægningsgruppe for hver session



Opsamling/viderebearbejdning:
o Hele Årsmødet: Koordinationsgruppen
o Sessioner: 1‐2 personer fra sessionens planlægningsgruppe

2. Miljøstrategisk Årsrapport
Rapport, der i formidlet form publicerer oplæg og de vigtigste resultater af diskussionerne på
Årsmødet.
Operationelt mål
En rapport, der dækker emnerne fra Årsmødet og publiceres online hvert år.
Primær målgruppe


Forskere på universiteter, tænketanke og andre vidensinstitutioner;



Frivillige og ansatte i NGO’er og faglige foreninger;



Politikere, statslige og kommunale embedsmænd;



Journalister på massemedier og fagtidsskrifter.
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Form og indhold
Rapporten er opbygget som en antologi, hvor hvert tema fra sessionerne på Årsmødet udgør
et kapitel.
Rapporten kan tænkes suppleret med baggrundsmateriale, der gøres tilgængeligt på en
hjemmeside.
Opgaver og ansvarlige


Planlægning/forberedelse: Redaktørgruppe på 2‐3 personer



Afvikling: Redaktørgruppe+ redaktionelt ansvarlige i sessionsgrupperne



Opsamling/viderebearbejdning: Redaktionsgruppe eller Koordinationsgruppen

3. Understøtning af indsatser til påvirkning af den offentlige opinion
og diskussion
Da Årsmødet i sin grundtanke ikke har som ideal at nå til enighed, er Årsmødet som instituti‐
on uegnet til at gå ud i en offentlig opinion efterfølgende med det ene eller anden standpunkt.
Årsmødet har i stedet som ambition at være en ramme, der faciliterer ny opmærksomhed og
nye alliancer, der efterfølgende kan føre til aktiviteter uden for regi af Årsmødet med fokus på
bæredygtig omstilling.
Årsmødet vil som institution gøre en indsats for at skabe kendskab til rapporten. Årsrapporten
kan findes online og tjene som dokumentation, inspiration og rygdækning for Årsmødets del‐
tagere og for andre, der efterfølgende ønsker at gøre en indsats for at påvirke den offentlige
opinion eller tage initiativer med henblik på at fremme bæredygtig omstilling.
Operationelt mål
Årsrapporten er kendt af interesserede og tilgængelig for alle.
Primær målgruppe


Forskere på universiteter, tænketanke og andre vidensinstitutioner;



Frivillige og ansatte i NGO’er og faglige foreninger;



Politikere, statslige og kommunale embedsmænd;



Journalister på massemedier og fagtidsskrifter.

Form og indhold
Rapporten skal kunne findes og downloades på Årsmødets hjemmeside og alle deltagende
institutioner kan have links til denne hjemmeside. Derudover udbredes kendskabet til rappor‐
ten via netværks‐ og pressearbejde.
Opgaver og ansvarlige


Planlægning/forberedelse: Sekretariat



Gennemførelse: Sekretariat og Koordinationsgruppen



Opsamling/viderebearbejdning: Sekretariat og Koordinationsgruppen
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Organisation og økonomi
Miljøstrategisk Årsmøde ledes af en koordinationsgruppe med repræsentanter fra de institu‐
tioner og organisationer, der gerne vil udvikle ideen og konceptet, evaluere erfaringerne og
deltage i planlægningen af aktiviteterne. Gruppen er åben.
Der nedsættes arbejdsgrupper til planlægning af de enkelte sessioner på Årsmødet.
Udgifter til lokaler, forplejning m.m. i forbindelse med selve afholdelsen Årsmøde og Årsrap‐
port afholdes af deltagerne og deres institutioner og organisationer. For at muliggøre delta‐
gelse fra mindre organisationer m.m. i Årsmødet laves en differentieret deltagerbetaling for
forskellige kategorier af deltagere.
I 2015 har de fagtekniske selskaber under Ingeniørforeningen, der deltager i planlægningen af
Årsmødet ansøgt og fået bevilliget midler til at støtte afholdelsen af Miljøstrategisk Årsmøde
2015. Det betyder, at den gennemsnitlige deltagebetaling for de to dages Årsmøde kan hol‐
des på ca. 500 kr., inkl. forplejning begge dage og Årsmødemiddag på Dag 1.
Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling (DIST) ved Aalborg Universitet i Kø‐
benhavn er sekretariat for planlægningen af Miljøstrategisk Årsmøde 2015.

………………………..
Rammepapiret er skrevet på baggrund af første møde i planlægningsgruppen for Miljøstrate‐
gisk Årsmøde 19. november 2014 af:


Hannah Villadsen Ellingsgård, ENSPAC, Roskilde Universitet



Michael Søgaard Jørgensen, IDA Grøn Teknologi og Center for Design, Innovation og
Bæredygtig Omstilling (DIST), Aalborg Universitet



Kresten Kjær Sørensen, Vedvarende Energi
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