«NOU 2012:9 Energiutredningen: Verdiskaping, forsyningssikkerhet & miljø»
-- En plattform for utforming av Norges energiframtid
Norges Forskningsråd inviterer til debattmøte onsdag 30. mai 2012 – i samarbeid med tre
forskningssentre for miljøvennlig energi – CICEP, CREE og CenSES.
Temaet er de langsiktige rammene for norsk energipolitikk, og hvordan forskningsbasert
kunnskap kan bidra til å møte morgendagens utfordringer.
Utgangspunktet er ”NOU 2012:9: Energiutredningen: Verdiskaping, forsyningssikkerhet og
miljø” som ble lagt frem 5. mars 2012 og som har høringsfrist 23.6.2012.
CICEP, CREE og CenSES kommenterer sentrale deler av Energiutredningen og gir faglige
innspill som vil være av interesse for de offentlige og private brukerpartnerne til sentrene,
og også for interesseorganisasjoner som jobber med høringsinnspill til fristen i juni.
Dato:
Sted:

Onsdag 30. mai, 09:00 – 12:00
Summit Bar, Radisson BLU Scandinavia Hotel, Holbergs Plass

Program:
0830-0900

Kaffe.

0900-0930

Velkommen
- Rune Volla, Direktør for Energiavdelingen i Norges Forskningsråd.
Energiutredningens innhold og anbefalinger
- Jan Bråten, Sjefsøkonom i Statnett og medlem av sekretariatet i Energiutredningen.

0930-0955

Energiutredningens formål er å skape forståelse for avveiningene vi står overfor i
energipolitikken.


Hvilke avveininger i politikkutvikling i skjæringspunktet Verdiskaping-Forsyningssikkerhet—Miljø (klima) peker utredningen på?



Hva kan forskningen bidra med for bedre å forstå den krevende balansegangen
mellom verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø, og for å identifisere triggere som
skal til for å få til større politiske endringer?

Innlegg v/Professor Arild Underdal, CICEP
Kommentar v/Seniorforsker Snorre Kverndokk, CREE

0955-1020

Energiutredningen munner ut i et sett med anbefalinger hvor det pekes på at virkemidlene
må utformes slik at vi har et effektivt, fleksibelt og robust fremtidig energisystem.


Utforming av virkemidler henger sammen med målene i energipolitikken.
Kompleksitet i målsettingene fører ofte til kompleksitet i virkemiddelbruk.
Virkemidlene kan spille på lag, men også nøytralisere hverandre.



Hva kjennetegner virkemidlene og virkemiddelbruken som omtales i utredningen?
Hvordan kan forskningen bidra til å designe fremtidens virkemidler?

Innlegg v/Professor Finn Førsund, CREE
Kommentar v/Professor Knut H. Sørensen, CenSES
1020-1045

Energiutredningens mandat er å vurdere energi- og kraftbalansen for Norge fram mot
2030 og 2050, hvor det også pekes på Norges muligheter for verdiskaping i framtidens
Europeiske kraftsystem.


Hvordan bidrar meldingen til å legge en plattform for at myndighetene skal kunne
spille en aktiv rolle i forhold til å utnytte verdiskapingspotensialet for Norges
fornybarressurser i EU? Er det en plattform for å være en pådriver eller for å drive
en mer nøktern politikk?



Hvordan kan forskningen bidra til nytenkning og definering av strategiske føringer
som griper mulighetene energiomleggingen i EU gir for norsk energisektor?

Innlegg v/ Professor Asgeir Tomasgard, CenSES
Kommentar v/ CICEP
1045-1100

Kaffepause

1100-1150

Plenum -- synspunkter og diskusjon:
- Tydelige politiske avveininger? -- De riktige i virkemidlene? -- Et fundament for
verdiskaping innenfor det europeiske kraftsystemet?

1150-1200

-

1200-1230

Mulighet for å ta seg en matbit.

Kort oppsummering v/lederne for CREE, CICEP og CenSES
Avrunding v/ Rune Volla, Norges Forskningsråd

www.censes.no

www.cree.no
www.cicep.no

