
CONCITO som videns- og strategipartner 

Klimaudfordringen 

Klimaudfordringen er mere central end nogensinde før. Mens den historisk har været betragtet 

som et miljøspørgsmål, bliver klimaudfordringen i stigende grad en integreret del af en lang række 

andre vigtige samfundsdagsordner som vækst, udvikling, livskvalitet, ressourcer, urbanisering, 

finansieringsstrømme, sikkerhedspolitik osv.  

Denne udvikling udgør både en udfordring og et potentiale for CONCITOs arbejde, idet det på den 

ene side kan være en udfordring at sikre klimafokus på tværs af alle disse dagsordener, mens en 

sammentænkning samtidig i meget høj vil understøtte den nødvendige omstilling. Samtidig er kli-

maudfordringen af natur global, og kræver derfor også et internationalt udsyn.  

Endelig beskæftiger en række vidensaktører, interesseorganisationer og kommunikationsplatforme 

sig i dag med klimaudfordringen, hvilket gør det relevant for CONCITO at definere og formidle sin 

profil og retning klart og tydeligt. 

 

CONCITOs fokus 

Siden stiftelsen i 2008 har det været CONCITOs formål at medvirke til en lavere udledning af driv-

husgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Dette er stadig vo-

res hovedfokus, men samtidig anerkendes nødvendigheden af at se klimaudfordringen som en in-

tegreret del af en lang række andre ressource- og bæredygtighedsdagsordner.  

Fremadrettet vil CONCITOs rolle som ”Danmarks grønne tænketank” derfor reflektere fokus på 

klima og grøn omstilling, og i de kommende år vil vi styrke vores relevans og indflydelse ud fra føl-

gende grundholdning, mål og indsatser.  

 

Grundholdning 

Løsning af klimaudfordringen er en bunden opgave, og Danmark skal tæt på nul udledning af driv-

husgasser i 2050. Den nødvendige omstilling er en kæmpe udfordring, men gribes den rigtig an er 

det også en mulighed for at skabe økonomisk vækst, beskæftigelse, velfærd, rig natur og livskvali-

tet.  

Samtidig med at indsatsen i Danmark er et nødvendigt bidrag til de globale reduktioner, vil de dan-

ske erfaringer og løsninger kunne bidrage til væsentlige reduktioner i særligt de store udviklings-

lande, som skal følge en helt anden grøn udviklingsvej, hvis klimaudfordringen skal håndteres. 

Desuden er det vigtigt, at indsatsen i Danmark inspireres af de erfaringer og løsninger, der findes 

regionalt og globalt.   

 

Strateginotat 
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Mål 

Udgangspunktet for CONCITOs arbejde er uafhængighed, solid faglighed og en evidensbaseret til-

gang til klimaudfordringen. I de kommende år vil CONCITO have fokus på at: 

 

1. Styrke CONCITOs rolle som en central, relevant og uafhængig videns- og policypartner for be-

slutningstagere, virksomheder og interessenter i den grønne omstilling.  

2. Styrke samarbejdet med relevante aktører og CONCITOs medlemmer for at støtte og geare den 

samlede indsats for grøn omstilling.. 

3. Styrke CONCITOs internationale engagement med henblik på at etablere CONCITO som en 

central strategisk partner for internationale tænketanke, organisationer mv. og bringe interna-

tionale løsninger og erfaringer stærkere ind i en dansk kontekst.  

 

Indsatsområder 

CONCITOs rolle som videns- og strategipartner vil blive udviklet gennem fire indsatsområder, som 

er illustreret og uddybet nedenfor. 
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1. Viden og analyser: CONCITOs hidtidige fokus har været på større analyser, ofte med et speci-

fikt fokus på en bestemt teknologi eller udfordring. Dette har skabt en stærk vidensbase som 

der kan bygges videre på. Fremadrettet vil der være behov for at lave både ”dybe” og ”brede” 

analyser, og for at binde eksisterende viden sammen, og analysere og formidle klare budskaber 

på den baggrund. Der vil desuden være fokus på den sammenhæng der skabes mellem konkrete 

analyser og den vidensopsamling der opnås via dialogplatform mv. 

 

2. Dialog og formidling: CONCITO vil etablere sig som en central dialogplatform for beslutnings-

tagere, virksomheder, medlemmer, videnspersoner og unge aktive.  Dialogplatformene kan væ-

re enten formelle eller mere uformelle, hvor der skabes mulighed for at hovedaktører og inte-

ressenter kan diskutere og analysere bestemte problemstillinger i en uafhængig kontekst. Rol-

len som dialogplatform kan både være en enkeltstående begivenhed, men vil også være en ar-

bejdsform, der integreres i konkrete projekter og analyser. CONCITO arbejder allerede med 

formidling af udfordringer, løsninger og andre elementer af den grønne omstilling, også til børn 

og unge i regi af Klimaambassaden. Som et led i en styrket kommunikationsindsats, styrkes 

denne formidling, og også den rolle som CONCITO kan spille som formidlingspartner i vi-

denstunge projekter og samarbejder. 

 

3. Implementering af løsningsveje: CONCITO bliver i stigende grad efterspurgt i rollen som med-

virkende til at konkretisere virkemidler og løsninger der skal bringes i spil i forhold til konkrete 

klimaudfordringer. Det kan være både som videns- og strategiindspil, men også i rollen som fa-

cilitator af en aktiv dialog og inddragelse af de relevante aktører og interessenter, i forhold til de 

muligheder der er for konkret regulering eller politikudvikling. CONCITO kan på den måde in-

spirere til nye løsninger samt give bud på, hvordan virkemidler og lovgivningsmæssige krav kan 

implementeres konkret. 

 

4. Policypartner: Det er oplagt at CONCITO indtager rollen som bindeled mellem videns- og virk-

somhedsmiljøet og det politiske niveau. CONCITO spiller allerede denne rolle i en række dan-

ske og europæiske forskningsprojekter, hvor forskning og analyse skal formidles og bringes ind 

i dialog med beslutningstagere og interessenter. Denne rolle kan omfatte andre typer samar-

bejder, hvor CONCITO kan agere policypartner for vidensinsitutioner, forskningsmiljøer, virk-

somheder mv.  

 

 

 

 


