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ARBETSPROGRAM 

Til  

Embedsmandskommitte for Energi, næring og regional, EK-NER 
Kopi  

NM-Sekretariat 
Fra  

Task Forcen for energiforsyning i tyndt befolkede områder under EK-NER 
(forkortes TBO) 
Emne 

Arbetsprogram 2007 

 

1. Mål (mandatet vedlægges) 
 
Det politiske mål er at understrege og vægte en langsigtet indsats for udbredelsen af vedvarende energi, 
også i de tyndt befolkede områder, samt gennem det vestnordiske samarbejde at sætte fokus på 
samarbejdet med Nordens naboer mod vest, især i Canada og på Shetlandsøerne. Andre vigtige 
samarbejdspartnere er Vestnordisk Råd, Arktisk Råd og Barentsrådet. 
 
De overordnede mål for TBO er at sætte fokus på Nordens og især Vestnordens tyndt befolkede områder 
ved  

• at initiere og følge op på projekter, der har til formål at udveksle viden om decentraliseret 
kraftforsyning, som kan mindske afhængigheden af fossile brændsler. Et centralt element for 
dette mål er udnyttelsen af lokale vedvarende energikilder. 

• at være sparringpartner og styregruppe for projekter, der afvikles i samarbejde med eller under 
TBO 

• at formulere, udbyde og gennemføre projekter. 
 
Der vedlægges revideret mandat for 2007. 
 
2. Aktiviteter   
 
1. Symposium for tyndt befolkede områder i Norden/Vestnorden, Shetlandsøerne og 
ØstCanada om vedvarende energi. 
Symposiets emne er ”Mere bæredygtig energi i tyndt befolkede områder i Norden/Vestnorden, 
Shetlandsøerne og ØstCanada”. Symposiets mål er at samarbejde om at finde ideer til og løsninger på, 
hvordan små lokalsamfund kan markedsføre sig selv med henblik på at skabe forskning og udvikling, der 
fører til mere anvendelse af vedvarende energi. 
Symposiet planlægges og gennemføres af TBO og Shetlandsøerne som de primære initiativtagere. Nordisk 
Energiforskning vil være (med)arrangør af symposiet. North Atlantic Forum hører til netværket af 
medvirkende interesseorganisationer. Symposiets varighed er 3 dage, inklusive en ekskursion. Et egnet 
tidspunkt er efteråret 2007; indkaldelse af papers, annoncering og praktisk tilrettelæggelse kan finde sted 
i første halvår af 2007. 
NORA vil blive ansøgt om støtte til symposiet. TBOs projektleder forventes at anvende hovedparten af sin 
indsats på dette symposium. Endvidere kalkuleres med et finansieringsbidrag til aktiviteten. 
Resultatet af symposiet forventes at blive et fælles fundament og en styrket forståelse for, hvordan et 
konkret samarbejde om energispørgsmål med Nordens naboer mod vest kan udformes. 
 
2. Nordisk stile/opgave-konkurrence for studerende om Energieffektivisering i nordiske små 
lokalsamfund eller beboelsesklynger. 
Projektets mål er en byggesten for en langsigtet indsats til fordel for udbredelsen af vedvarende energi, 
og har foreløbigt fået arbejdstitlen: ” Energieffektivisering i nordiske små lokalsamfund eller 
beboelsesklynger”.  Projektet skal medvirke til at skabe interesse i uddannelses-, udviklings- og 
forskningskredse for gevinsterne ved at effektivisere energiforbrug hos producent, distributør og forbruger 

Nordisk Ministerråd 

Store Strandstræde 18 

DK-1255 København K 

Tel +45 3396 0200 

Fax +45 3396 0202 

www.norden.org 
 

14.november 2006 

 

 



 

 side 2 af 4 

i tyndt befolkede områder. Projektet skal tillige medvirke til at tiltrække innovative mennesker til at 
beskæftige sig med energispørgsmål i de mindre lokalsamfund. 

Efterhånden som projektet i løbet af 2007 formuleres og beskrives, vil arbejdstitlen blive afgrænset og 
præciseret med henblik på at levere et oplæg til beslutning på Nordisk Ministerrådsmøde i 2007. 
TBO og TBOs projektleder udarbejder i løbet af 2007 et oplæg til projekt, som kan udbydes i en offentlig 
nordisk konkurrence for studerende på Universitetsniveau. 
Udover ressourcer til TBO er der behov for særlig ekspertise og juridisk bistand til at sikre, at alle formelle 
forhold i forbindelse med planlægning, udbud og gennemførelse af konkurrencen udføres professionelt. 
Udbud forventes primo 2008 med kåring af vindere i maj/juni 2008. Dermed vil Nordisk Ministerrådsmøde 
i 2008 kunne hædre vinderne – 1. og 2. vindere -  med en pengepræmie. 
Resultatet forventes at øge interessen for bæredygtig energiforsyning i tyndt befolkede områder i 
almindelighed og i særdeleshed hos studerende. 
  

4. Konkreta inspel till MR-NER och internationella förhandlingar och 
organisationer 
Der forventes stor interesse fra de nordiske ministre med henblik på at deltage i symposiet i efteråret 
2007. En slags mandat til på symposiet at udtrykke ønske om mere samarbejde på det energipolitiske 
område med Shetlandsøerne og ØstCanada skal derfor godkendes på det årlige ministerrådsmøde. 
 
De nordiske ministre vil til det årlige møde modtage information om, hvor langt dialogen med 
Barentsrådet, Arktisk Råd og Vestnordisk Råd er kommet. 
 
De nordiske ministre modtager indspil til afholdelse af en nordisk konkurrence blandt studerende på 
universitetsniveau om energieffektivisering i tyndt befolkede områder. 
 
5.  Tidsplan 

 

Ad aktivitet 1, symposium i efteråret 2007. 

Ved årsskiftet 2006-2007 er skitseplanlægningen i gang. 

Februar 2007 Budgetlægning, fastlæggelse af mål og metoder til afvikling af symposiet. 

Marts 2007 indkaldelse af papers, invitation af særlige indlægsholdere, offentlig annoncering af eventen. 

Maj 2007 Endelig aftale om tid og sted for symposiet samt 1. version af symposiets program. 

August 2007 Indspil til Nordisk Ministerrådsmøde med henblik på en nordisk anbefaling til symposiet.     
2. version af symposiets program og genannoncering. 

September 2007 Gennemførelse af symposiet. 

November 2007 Opsamling og ekspedition af anbefalinger fra symposiet 

 

Ad aktivitet 2, Nordisk stile/opgave-konkurrence for studerende om Energieffektivisering i 
nordiske små lokalsamfund eller beboelsesklynger. 

Februar 2007 skitse til drejebog for udskrivning af en nordisk offentlig konkurrence blandt studerende på 
universitetsniveau. 

April 2007 sammen med den nødvendige nordiske og juridiske ekspertise detaljeres drejebogen 

August 2007 drejebogens hovedpunkter fremlægges til godkendelse hos de nordiske ministre til det årlige 
møde. 

Januar 2008 konkurrence udskrives offentligt. 

2008 Gennemførelse af konkurrence, kåring af vindere i maj/juni og hædring af disse ved det årlige 
Ministerrådsmøde i september. 

6. Samarbete med andra grupper och sektorer  

 

TBO vil fortsætte udveksling af viden og samarbejde med følgende grupper og sektorer: 

Shetland Islands Council og administration 

Formateret: Dansk
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Shetland Renewable Energy Forum 

Hjemmestyret i Nunavut 

Qulliq Energy i Nunavut 

The Energy Policy sector i Natural Resources Canada 

North Atlantic Forum 

Arktisk Råd, Vestnordisk Råd, Barentsrådet 

Nordisk Energiforskning 

Nordisk Innovations Center 

Projektansøgere, som søger forskningsmidler 

NORA – Nordisk Atlantsamarbejde  

NAHA – Nordatlantisk Hydrogen Association 

Innovationscentre i de vestnordiske lande 

Selskaber og næringsdrivende indenfor energibranchen i Norden 

De nationale og selvstyrende områders energimyndigheder 

 
7. Gruppens sammansättning 

 

Súsanna Sørensen, Færøerne (Formand) 

Hakón Adelsteinsson, Island (Næstformand) 

Rasmus Sembach Olsen, Grønland 

Knut Hofstad, Norge 

Lars Vallander, Sverige 

Stig Nordberg, Åland 

Danmark er repræsenteret ved det grønlandske medlem og Finland er repræsenteret ved det Ålandske 
medlem. 

samt 

Margrethe Sørensen, projektleder 

 

8. Ekonomi plan 

 
 
Forslag til budget 2007: 
 
Projektleder/projektsekretær til TBO i 2007   
3 rejser t/r Grønland – Nordisk land/Shetland á 15.000,- Dkr. 45.000,- Dkr. 
Hotel og ophold i 12 dage á  1.600,- Dkr.  19.200,- Dkr. 
TBOs møder (kaffe, lokaleleje m.m.)     5.400,- Dkr. 
Projektledertimer til gennemførelse af arbejdsplan 2007: 
Aktivitet 1, Symposium: ca. 170 timer 
Aktivitet 2, Nordisk energi-konkurrence: ca. 70 timer, 
Arbejdsplan 2007/08, årsberetning, bevillingsstyring, indspil 
NMR-NER, oplæg TBO: ca. 30 timer 
I alt 270 timer 

 
 
 

á    450,- Dkr. 

 
 
 

121.500,- Dkr. 

Sekretærtimer til referat fra Symposium og  
TBO-møder: ca. 10 timer 

 
á    350,- Dkr. 

 
   3.500,- Dkr. 

Uforudsete Udgifter ca. 3 %     5.400,- Dkr. 
I alt Projektleder/projektsekretær  200.000- Dkr. 
Projektstøtte til gennemførelse af aktiviteterne i 2007   
Invitation og betaling af rejse og ophold for 3 key-note 
speakers til Symposiet 

 
á 20.000,- Dkr. 

 
 60.000,- Dkr. 

Støtte til Ekskursion for symposiedeltagerne   14.000,- Dkr. 
Juridisk bistand til gennemførelse af nordisk konkurrence   60.000,- Dkr. 
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I alt aktiviteter:   134.000,- Dkr. 
   
   

I alt  334.000,- Dkr. 
NB: Timeløn for projektledertimer er den samme som i 2006 og 2005. 
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