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Tilbagemelding på behandling af anbefalinger

Kære medlemmer af Borgertinget
Først og fremmest mange tak for et godt møde d. 29. april, og især tak til de 19
af jer, der præsenterede anbefalingerne. Det var meget interessant at høre jer
sætte flere ord på jeres anbefalinger og komme bag om de overvejelser, som I
har gjort jer. Det var tydeligt for mig, at I har lagt et stort arbejde i det, og at I har
været igennem en stor mængde fagligt materiale i løbet af de seneste seks måneder. På trods af det digitale forum synes jeg, at vi kom godt omkring både anbefalingerne samt dilemmaer og spørgsmål, som de affødte. Men det fysiske forum kan selvfølgelig noget andet, der ikke umiddelbart kan erstattes. Jeg håber
derfor, at tempoet i genåbningen fortsætter, så anden fase af Borgertinget såvel
som vores næste møde kan afholdes fysisk.
Jeg kan forstå på jeres evaluering af forløbet, at I har været glade for at deltage,
og at mange af jer ønsker at fortsætte, når Borgertingets anden fase går i gang
til efteråret. Det er selvfølgelig gode nyheder, og I skal have stor tak for den tid
og indsats, som I lægger i at bidrage til klimapolitiske anbefalinger. Sekretariatet
for Borgertinget arbejder på højtryk med planlægningen af næste fase, og I vil
snarest høre fra dem om dette.
Men før vi når til anden fase, vil jeg gerne fortælle jer, hvordan vi i regeringen
har behandlet jeres anbefalinger, og hvordan de fremadrettet vil indgå i arbejdet
med klimapolitikken. Der har været en del skriveri om, hvorvidt vi kommer til at
lytte til jeres anbefalinger. Jeg vil derfor gerne én gang for alle understrege, at
det gør vi. Det er selvfølgelig ikke det samme som, at vi kommer til at implementere alle anbefalinger. Nogle af jeres anbefalinger arbejder vi helt konkret på lige
nu. Det gælder for eksempel anbefalingen om indførsel af en CO2e-afgift, hvor vi
med aftale om grøn skattereform af 8. december 2020 har nedsat en ekspertgruppe, som blandt andet skal kigge på en mere ensartet CO2e-afgift. Men som
vores drøftelse på mødet d. 29. april også afspejlede, er den grønne omstilling
et komplekst område, og der vil være nogle af jeres anbefalinger, som vi ikke
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nødvendigvis er enige i, eller mener skal håndteres anderledes på baggrund af
dybere analyser.
Vi har derfor lavet en vurdering på tværs af ministerierne af alle jeres anbefalinger. Denne vurdering har vi drøftet på regeringens Udvalg for Grøn Omstilling,
hvor jeg er formand. Drøftelserne gik på, hvordan vi bedst sørger for at inddrage
og inkludere jeres anbefalinger i klimapolitikken. Udvalget for grøn omstilling behandler initiativer og sager på tværs af politikområder med betydning for den
grønne omstilling, herunder blandt andet større regeringsudspil og lovforslag.
Udvalget mødes ugentligt, og medlemmerne er ud over mig selv, skatteministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, transportministeren, uddannelses- og forskningsministeren, erhvervsministeren og miljøministeren.
Det betyder, at alle relevante ministerier har haft jeres anbefalinger til vurdering,
og vi på ministerniveau har forhold os til opfølgning på dem. Vi har besluttet, at
jeres anbefalinger skal behandles på lignende måde som de 13 klimapartnerskabers anbefalinger, som vi fik sidste år. Vi vil dermed løbende inddrage anbefalingerne i udviklingen af nye politiske udspil og planer. Det betyder, at vi ved
kommende regeringsudspil vil vurdere, om Borgertinget har udarbejdet relevante anbefalinger, som vi bør inkludere. For eksempel indgår jeres anbefalinger i vores overvejelser om et udspil om klimavenlig adfærd, hvor mange af jeres anbefalinger på folkeoplysnings- og inddragelsesområdet især er relevante.
Et andet eksempel er jeres anbefalinger om arealudnyttelse, der kan tages med
som input og overvejelser i fremtidige handlingsplaner for landbrugsområdet eller som input i Indenrigs- og Boligministeriets arbejde med evaluering af planloven. Derudover er jeres anbefalinger om plastik bestemt også relevante for Miljøministeriets arbejde på plastikområdet.
Vi har valgt at behandle jeres anbefalinger på denne måde, da arbejdet med at
løse klimaudfordringerne og omstille den måde, som vi lever på, er et stort og
komplekst samfundsprojekt, der kræver tid at løse. Det er her vigtigt at være ærlige om tiden. Erhvervslivets klimapartnerskaber var utålmodige og synes, at det
gik langsomt med at gennemføre deres forslag. Men ser vi på forslagene i dag,
så er en meget stor del af deres anbefalinger omsat til politik. Jeg er sikker på,
at det kommer til at gå på samme måde med jeres forslag. Ting tager desværre
tid, hvis det skal gøres rigtigt. Og det skal det. Løsningen på klimaudfordringerne kræver nemlig, at vi lytter til alle, store som små, virksomheder og borgere. Borgerinddragelse er nøglen til den grønne omstilling af Danmark, og jeres arbejde i Borgertinget er et vigtigt bidrag i denne sammenhæng.
Jeg ser frem til at fortsætte den gode dialog med jer, og ønsker jer en god sommer.
Med venlig hilsen
Dan Jørgensen
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