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FORSYNINGSPOLITISK
KOMPAS 2019
Det handler om ramme- og virkebetingelser, der fremmer målene for bæredygtige klimaløsninger, når årets
forsyningspolitiske konference - FORSYNINGSPOLITISK KOMPAS 2019, sætter rammer og ressourcer for
forsyning, vand-, energi- og klimamål til debat.
Forsyningsbranchen og erhvervene skal bidrage til
løsning af de ambitiøse klimamål. Er værktøjet friere
tøjler og mere klare ramme- og virkevilkår? Hvilke
barrierer skal ophæves og hvilke værktøjer skal
udvikles og fremmes, når grundlæggende ressourceog klimaudfordringer skal løses? Hvad er og hvor er
potentialet? Hvilke teknologiske muligheder er i sigte?
Det handler kort og godt om ramme- og virkebetingelser, der bedst muligt fremmer målene for bæredygtige klimaløsninger. Forsyningsbranchen og
erhvervene er med, når de grønne danske forsyningsog klimaplaner er til et første eftersyn efter nyvalget
til Folketinget.

FORSYNINGSPOLITISK KOMPAS 2019
INDUSTRIENS HUS, Tirsdag, d. 26. november 2019:
PROGRAM: POLITISK KOMPAS – INNOVATION & KURS
FORSYNINGSPOLITISK KOMPAS 2019
CHRISTIANSBORG, Onsdag, d. 27. november 2019:
PROGRAM: POLITISK KOMPAS – REGULERING, RAMMER
& VÆRDISKABELSE
KONFERENCELEDELSE OG MODERATORER
– BEGGE DAGE:
STEEN GADE, FHV. MF & HANS-MARTIN FRIIS MØLLER,
ADM. DIREKTØR, KALUNDBORG FORSYNING A/S
TILMELDING:
www.forsyning2100.nu

FORSYNINGSPOLITISK KOMPAS er et møde hvor
forsyninger organisationer og erhvervsliv sætter
landets nyvalgte energi- og klimapolitikere stævne,
og udfordrer tendenser og holdninger. Når målet er
”at være fremmest i klassen” skal ramme- og virkebetingelser prioriteres højt! I dynamisk konferenceform
sessioner sættes fokus på, hvad der forhindrer/
bremser en ønsket udvikling og hvordan resultater og
bæredygtighed bedst muligt fremmes via politisk
samspil.
FORSYNINGSPOLITISK KOMPAS - mødested, der
sætter kurs for aktivt samspil mellem forsyningsaktører, erhverv og Folketing.
Vel mødt på Rådhuspladsen, den 26. november 2019
og på Christiansborg, den 27. november 2019

”Danske vand-virksomheder skal eksportere vandteknologi for
40 mia. kr. i 2030, og samtidig etablere flere danske arbejdspladser
på vandområdet inden for udvikling af vandteknologi og forskning”
Vision/formål - DI Vand, 2019

ARRANGØRERNE:
FORSYNING2100.NU
FORSYNING, NETVÆRK & INNOVATION
- EFFEKTIV FORSYNING I DET 21ENDE ÅRHUNDREDE -
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PROGRAM FORSYNINGSPOLITISK KOMPAS 2019

Christiansborg, Fællessalen 27. november 2019
POLITISK KOMPAS – REGULERING, RAMMER & VÆRDISKABELSE
8.30

VELKOMMEN
Registrering og morgenkaffe

9.00

INTRODUKTION & VELKOMST
Velkommen til Folketinget og FORSYNINGSPOLITISK KOMPAS
Mødeansvarlig Andreas Steenberg, MF (RV) & konferenceledelsen

9.10

FORSYNINGSPOLITIK - OVERSKRIFTER & SIGTEMÅL I 2020
DET FORSYNINGSPOLITISKE LANDSKAB
Moderator og perspektivering: Konferenceledelsen
Kodeord; Fremsyn og mod – nye forsynings- og miljøpolitiske ambitioner

12.10

Deltagere: Miljø-, klima- og forsyningspolitikere fra Folketingets Miljøudvalg og Klima-, energi- og forsyningsudvalget.
10.00 TENDENSER & UDFORDRINGER i struktur og regulering
Moderatorer/perspektivering: Konferenceledelsen
CEPOS-analyse: Dårlig forsynings-regulering koster
Finn Lauritzen, tidligere direktør for Konkurrencestyrelsen
Fra værdikædeviden til globalt forretningspotentiale
- hvad forhindrer fælles satsning på vækst og erhvervsfremme
Karin Klitgaard, underdirektør, DI

NUTID & FREMTID - DEN FORSYNINGSPOLITISKE
OPSKRIFT - fremme af politiske mål, vækst og udvikling
- ønskeliste, 10 gode forslag
• Hvad skal der til?
• Hvordan fremmer forsyningsregulering øget vækst og
samfundsværdi?
• Hvad forhindrer/hvad fremmer ambitiøse krav/fleksibel
regulering
(Opsamling fra gennemførte sessioner - hvad fremmer klima-, miljø- og kvalitetsmål? Hvordan fremmes ønskede
vækst- og udviklingsscenarier?
Elementer til en prioriteret ønske- og forslagsliste
Moderator(er) og perspektivering: Konferenceledelsen
Deltagere: Miljø-, klima- og forsyningspolitikere fra Folketingets Miljøudvalg og Klima-, energi- og forsyningsudvalget.

13.00 AFRUNDING AF FORSYNINGSPOLITISK KOMPAS 2019
Mødeansvarlig og Konferenceledelse
13.15

Afslutning
af dagens program, netværk, let frokost og forfriskninger

Udfordring er en gave - løsninger giver muligheder
Jens F. Bastrup, Direktør, Skanderborg Forsyning
SESSION 3: POLITISK SAMSPIL, fremme af politiske mål,
vækst og udvikling:
Indleder- og deltagerdebat om branchens ramme- og virkevilkår.*)
10.50 Kaffepause
11.10

FORSYNING & KLIMA - VISIONER I VERDENSMÅLS-KLASSEN
- Visioner og ambitioner - udfordringer vs. krav og muligheder
Moderatorer/perspektivering: Konferenceledelsen

Foto: Anders Hviid

Forsyningsvisioner
Verdensmål som ambitiøs løftestang
Troels Kærgaard Bjerre, Projektchef, Vandcenter Syd
Høje ambitioner - international konkurrencekraft
Indleder, Haldor Topsøe A/S
Forskning og Udvikling,
Niels Peter Revsbech, professor, centerleder WATEC,
Aarhus University Centre for Water Technology

Foto: Anders Hviid

Finansiering af infrastruktur-fremtider,
Jens Lundager, Adm. dir., Kommunekredit
SESSION 4: POLITISK SAMSPIL, fremme af politiske mål,
vækst og udvikling:
Indleder- og deltagerdebat om branchens ramme- og virkevilkår. *)

DELTAGERGEBYR - FORSYNINGSPOLITISK KOMPAS 2019
Industriens hus
26. nov. 2019 kl. 12.30-21.30 (inkl. middag)
DKK 1.995,Christiansborg
27. nov. 2019 kl. 8.30-13.30
DKK 825,Tilmelding: www.forsyning2100.nu
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PROGRAM FORSYNINGSPOLITISK KOMPAS 2019

Industriens Hus, den 26. november 2019
POLITISK KOMPAS - STRUKTUR, INNOVATION & KURS
12.30 VELKOMMEN
Registrering og let frokost

Medspil på udebane - teknologi og effektivitet på
hjemmebane
Indlæg DI Vand

13.00 VELKOMMEN TIL DI-HUSET & DI			
Velkomst ved DI

Vækst og samfundsværdi - fælles mål
Claus Crone Fuglsang Senior Vice President, Novozymes A/S

INTRODUKTION TIL FORSYNINGSPOLITISK KOMPAS 2019
Konferenceledelsen
13.10

Med eller uden politisk kompas - værdier/nødvendigheder
Politisk ordfører, MF og fhv. minister Jakob Ellemann-Jensen (V)

13.35

KURS: Sammen og hver for sig - visioner for fremtidensforsyning
Adm. direktør Per Holm, BlueKolding

14.10

INNOVATION, entreprenørskab og effektivitet
Helheder, udvikling og innovation
Forandringer - om at modtage adaptivt eller kreativt
- Hvad er, hvor og hvordan opstår innovation?
Professor, sektionsleder Alf Mikael Rehn, SDU
Værdi/nødvendighed af innovation
COO Claus Homann, Aarhus Vand A/S
Målepunkter, krav & attituder som driver for innovation
Vicedirektør Jacob Schaumburg-Müller, Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen
Adm. direktør Niels Møller Jensen, Herning Vand

Potentialer: Forudsætninger, muligheder og begrænsninger
Formand for Kalundborg Forsyning Anne E. Jensen
SESSION 2: POLITISK SAMSPIL, fremme af politiske mål,
vækst og udvikling:
Indleder- og deltagerdebat om branchens ramme- og virkevilkår. *)
17.45

Er aktører og forsyninger gearet til: Indflydelse, samspil,
politik, udvikling?
Debatrunde med panel: Kommentator Noa Redington, Direktør Tine Roed, DI og konferenceledelsen

18.30 Afslutning af dagens program, netværk og forfriskninger
Konferenceledelsen
19.00

Aftenarrangement - middag på toppen af Rådhuspladsen
hos DI
Program følger

Om at tænke i helheder - udbud & TCO (Total Cost of
Ownership)
Indleder industri/FRI
SESSION 1: POLITISK SAMSPIL, fremme af forsynings- og
klimapolitiske mål:
Indleder- og deltagerdebat om branchens ramme- og virkevilkår.*)
15.40

Kaffepause

16.00 MILJØETs behov, miljøkrav som driver for innovation
Hvad ligger i støbeskeen?
Indlæg Miljøministeriet
16.20 Nye Europa-normer og direktiver
Indlæg, EU-Kommissionen - tbc
16.45

STRUKTUR og rammevilkår
Hvordan skaber forsyninger mere samfundsværdi?
Er yderligere konsolidering fremtidens effektive kundeorienterede forsyninger?

Foto: Hans Søndergaard

SESSIONERNE: POLITISK SAMSPIL, fremme af forsynings- og klimapolitiske mål:

Det handler om fremme af et aktivt samspil om ambitiøse klima-, kvalitets- og udviklingsmål. Hvilke ramme og virkevilkår fremmer
en ønsket udvikling. Hvordan understøtter en samlet branche de politiske mål? Hvad mangler branchen af virkegrundlag og værktøjer?

Hvert sessions-afsnit har god plads til dialog og drøftelse af oplæg, ideer og forslag til ramme- og virkevilkår. Elementer, der
sammen eller hver for sig via politisk samspil, kan fremme de klima- og forsyningspolitiske målsætninger, resultater, udvikling, drift og
bæredygtighed bedst muligt via politisk samspil.

Sessionernes indledere og deltagerne udfordres til stillingtagen om konkrete behov for forandringer, der kan fremme ønskede
vækst- og udviklingsscenarier. Målet er en prioriteret ønske- og forslagsliste til politiske forandringer og tiltag.

