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VISIONSKONFERENCE

Christian Ibsen gav en række gode råd til
forsamlingen, blandt andet, at vi skal tænke
stort og være meget aktive for at sætte skub
i udviklingen, hvis Nordjylland skal høste de
erhvervs- og beskæftigelsesmæssige gevinster, der ligger i energiomstillingen.
Efter oplæggene var der diskussioner og
erfaringsudveksling i grupper ved bordene,
hvor samtalerne ligesom ved de foregående
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workshops var præget af masser af lyst til at
byde ind med erfaringer og ideer.
Oplæggene og diskussionerne på konferencen gav input til et udkast til et aftaledokument, som Business Region North Denmark
om kort tid vil præsentere for regionsrådet og
byrådene i den endelige version.
Med denne visionskonference afslutter vi
fase 1 i processen. Nu skal udkastet til aftaledokumentet ud og behandles i byrådene.
Fase 2 kan nu stille og roligt gå i gang. Det er
den fase, hvor de konkrete forhandlinger om
energiplanen skal foregå. Aftaledokumentet
danner grundlag for de forhandlinger, og jo
større opbakning, der er til de overordnede
mål i aftalen, jo mindre er chancerne for,
at der opstår uenigheder om de store linjer
sidenhen.
Deltagerne i visionskonferencen og i de
workshops, som blev afholdt i november, har
alle udvist stor entusiasme for energiomstillingen og har bidraget med vigtigt og konstruktivt input til den politiske aftale og det videre
forløb, og vi i styregruppen glæder os sammen med alle jer andre til at få slået en knude
på de indledende manøvrer og komme i gang
med de konkrete planer.

Se videoresumé med udtalelser fra visionskonferencen her. God fornøjelse!
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På konferencen var der velkomst fra Mogens
Christen Gade, formanden for Business Region North Denmark, efterfulgt af oplæg fra
Christian Ibsen, direktør i den grønne tænketank CONCITO, og fra styregruppen.
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Hvor hurtigt vil vi gå frem, og hvad er de fælles målsætninger i energiomstillingen? Én ting
var alle deltagerne rørende enige om: Det er
helt nødvendigt, at SEP Nord bliver en fælles
plan for alle kommunerne, hvis det skal lykkes
at blive selvforsynende med vedvarende
energi på tværs af hele regionen.
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Op mod 70 borgmestre, byrødder og embedsmænd fra de nordjyske kommuner og
regionen var i sidste uge samlet til Visionskonference i Aalborg for at forsøge at blive
enige om retning og hastighed for den grønne
energiomstilling i Nordjylland.

Elnettet
tettenlE

Elb

ile

r

