
9.30
Ankomst, indskrivning, 
kaffe/morgenbrød

10.00
Velkommen til Planetariet.
En lille tur ud i rummet med
Michael Linden-Vørnle, astronom  

10.10
Fremtidens arbejdspladser i et
grønnere Danmark 
v/ Harald Børsting, formand for LO

10.40
Den globale udfordring – hvor
slemt står det til – hvad er svaret? 
v/ Robin Martin Kåss, statssekretær,
Norges Energiministerium

11.10
De uudnyttede muligheder 
i partnerskaber
v/ Peter Neergaard, professor, CBS

Partnerskaber mellem virksomheder og
NGO’er giver muligheder for udvikling
af nye produkter eller serviceydelser og
kan sikre virksomhedernes samfunds-
engagement konkret indhold 

11.30
Debat 

12.00
To gode eksempler
– Kalundborg Symbiose  
– Brdr. Hartmann, Tønder 

12.30
Frokost

Konferencen er målrettet arbejds-
givere og lønmodtagere der vil eller
gør en indsats for at nedbringe 
energiforbrug og CO2 udslip.

Tilmelding/praktiske oplysninger
Det er gratis at deltage i 
konferencen, men vi forventer 
at alle deltager fra start til slut. 

Tilmelding skal foretages på 
www.lo.dk/tilmelding
og være LO i hænde senest 
mandag den 23. november. 

Har du spørgsmål om konferencen 
er du velkommen til at kontakte 
konsulent Willy Stig Andersen på
wst@lo.dk eller på 35 24 61 67.

Fremtidens 
arbejdspladser i et
grønnere Danmark
Torsdag 3. december 2009, kl. 9.30 til 16.15
i Tycho Brahe Planetarium, 
Gammel Kongevej 10, København V

Konferencen 
arrangeres af 
Berlingske Tidende 
og LO Danmark

Alle har et ansvar for at nedbringe
forbruget af energi og CO2 udslip-
pet. Det gælder også virksomheder,
fagforeninger, tillidsfolk og sikker-
hedsrepræsentanter.

Sammen med Berlingske Tidende
sætter LO fokus på nogle af de 
gode eksempler på konferencen.

En række virksomheder fortæller
om, hvordan de har sat klimaet på
dagsordenen og beskriver nogle af
de konkrete tiltag de har taget.

Klimaforandringernes udfordringer
og muligheder bliver belyst i en
række indlæg.

13.30
To andre gode eksempler
– Ege tæpper Herning 
– Århus Kommune 

De fire gode eksempler præsenteres af en
repræsentant fra virksomhedens ledelse
og en tillidsrepræsentant. Eksemplet 
fra Århus kommune præsenteres af
Nicolai Wammen, borgmester og 
Hans Halvorsen, formand for LO Århus

14.00
Workshop
Hvad kan vi gøre i fællesskab 
og hvad kan den enkelte gøre for at 
skabe endnu bedre resultater på CO2-
området med henblik på at fastholde
nuværende og skabe nye job?

15.00
Sammenfatning af workshop-arbejdet
v/ Lizette Risgaard, næstformand, LO

15.10
Klimaudfordringens betydning 
for morgendagens verdensmarked
v/ Jørgen Ørnstrøm Møller, 
adjungeret professor

15.40
Debat

16.00
Farvel og tak for i dag
v/ Farvel og tak for i dag
v/ Claus Kragh, klimaredaktør,
Berlingske Tidende

16.15
Slut

Konferencen ledes af Claus Kragh, Berlingske Tidendes klimakoordinator 
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