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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har ønsket en temadrøftelse om grøn omstil-

ling og cirkulær økonomi. Drøftelsen kan danne grundlag for en nærmere konkreti-

sering af den rolle, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan og vil spille på områ-

det, herunder fokus i udmøntningen af erhvervsfremmemidler på området i 2020 og 

2021. 

 

”Grøn omstilling og cirkulær økonomi” udgør et markant fokusområde i udkast til 

strategi for decentral erhvervsfremme. Det er både et selvstændigt tværgående ind-

satsområde, hvor der i udkast til strategien er fokus på udbredelse af den grønne 

omstilling og den cirkulære økonomi bredt i erhvervslivet, indsatser der bidrager til 

udvikling af nye løsninger og brug af verdensmålene som løftestang for eksport af 

grønne og cirkulære løsninger. 

 

Grøn omstilling og cirkulær økonomi indgår ligeledes som en drivkraft i flere af de 

øvrige indsatsområder, fx i digitalisering og automatisering, internationalisering og 

iværksætteri. Det samme gælder i forhold til de danske styrkepositioner og fremti-

dens klynger, hvor flere af disse ligger inden for det ”grønne” område eller har et 

særligt fokus på det. Endelig er grøn omstilling, bæredygtighed og klima også te-

maer, som er fremhævet i strategiens regionale kapitler. 

 

Det er samtidig et markant politisk fokusområde. Det gælder særligt klimaområdet. 

Der er således bl.a. nedsat 13 klimapartnerskaber på tværs af erhvervssektorer, der 

skal komme med bud på konkrete veje til at gennemføre den grønne omstilling i 

Danmark. 

 

På seneste bestyrelsesmøde præsenterede erhvervsministeren sine og regeringens 

prioriteter, og bestyrelsen tilkendegav bl.a., at erhvervsfremmesystemet kan yde et 

vigtigt bidrag til at understøtte særligt den grønne omstilling af SMV’erne og udnyt-

telsen af de vækstpotentialer, som ligger på området.  

 

På den baggrund lægges der op til en første temadrøftelse af området i bestyrelsen. 

Denne kan følges op af yderligere drøftelser på senere møder, fx når klimapartner-

skaberne er kommet med deres anbefalinger. 

 

Som baggrund for temadrøftelsen er der inviteret to oplægsholdere. 

 

Christian Ibsen, direktør ved CONCITO – Danmarks grønne tænketank. Christian 

Ibsen vil i sit oplæg komme ind på de globale perspektiver i klimaudfordringen, 

som hele verden står over for, og som kræver omstilling, herunder hvad det vil 

kræve af Danmark, samt give sit bud på, hvad vi kan forvente af den danske klima-

politik og den grønne omstilling i de kommende år.  

 

Kent Damsgaard, direktør ved DI, vil fortælle om klimapartnerskaberne, hvoraf DI 

sekretariatsbetjener en række, og give sit bud på, hvilken rolle Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse kan spille på det grønne område, herunder klimaområdet. 
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Efter oplæggene vil sekretariatet facilitere bestyrelsens drøftelse. Drøftelsen kan 

bl.a. omhandle udfordringer og muligheder for SMV’er i den grønne omstilling og 

erhvervsfremmebestyrelsens muligheder for at understøtte virksomhedernes omstil-

ling og udnyttelse af vækstpotentialer i omstillingen. 

 

Som baggrund for bestyrelsens drøftelser er der udarbejdet bilag vedr. 

• Nationale og internationale rammer og indsatser vedr. grøn omstilling og 

cirkulær økonomi (bilag 2.2). 

• Erhvervsfremmeaktører inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi 

(bilag 2.3). 

• Porteføljeoverblik (bilag 2.4)  

• Potentielle grønne udmøntninger 2020-2021 (bilag 2.5). 

• CV’er på oplægsholdere (appendiks) 

 

Grøn omstilling og cirkulær økonomi er et strategisk fokus i strategi for decentral 

erhvervsfremme 2019, og bestyrelsen udmøntede i 2019 knap 100 mio. kr. til områ-

det. Midlerne blev bevilget til tre projekter, hvoraf to er indsatser, som dækker hele 

landet og involverer alle erhvervshuse samt faglige organisationer med erfaringer 

inden for området. Den samlede projektportefølje under grøn omstilling og cirkulær 

økonomi, dvs. inkl. projekter overtaget fra regionerne, er på mere end 300 mio. kr. 

 

Der vil også i 2020-2021 være mulighed for at igangsætte initiativer inden for grøn 

omstilling og cirkulær økonomi. Regeringen har i 2019 nedsat i alt 13 klimapartner-

skaber, der i 2020 vil pege på særlige erhvervsrettede udfordringer med at levere på 

klimamålene, der blev vedtaget af et bredt politisk flertal ved udgangen af 2019. 

Bestyrelsen vil have mulighed for at efterspørge klimapartnerskabernes input til, om 

der er særlige områder (fx kompetencer, adgang til rådgivning, mv.), hvor den frem-

adrettede erhvervsfremmeindsats kan understøtte SMV´ers grønne og klimamæs-

sige omstilling og udvikling af nye grønne løsninger. 

 

I udkast til den udmøntningsplan, som forelægges under dagsordenens punkt 4, er 

det foreslået, at der afsættes 144,5 mio. kr. til grøn omstilling og cirkulær økonomi i 

2020. Med afsæt i de midler, som er til rådighed, vil initiativer særligt kunne om-

handle kompetenceudvikling og køb af rådgivning til SMV’er med henblik på at un-

derstøtte den grønne omstilling. I bilag 2.5 er der overordnet skitseret potentielle 

indsatser, som bestyrelsen vil kunne igangsætte i 2020-2021, jf. nedenfor.  

 

1. Ledelse- og kompetenceudvikling inden for klimarettet grøn og cirkulær om-

stilling. 

2. Understøttelse af grønne og cirkulære forretningsmodeller via data og digi-

talisering og smart city løsninger. 

3. Understøttelse af eksport af klimarettede grønne og cirkulære løsninger. 

 

Listen er ikke udtømmende. På baggrund af bestyrelsens drøftelser vil sekretariatet 

udarbejde konkrete forslag, som vil blive forelagt bestyrelsen til stillingtagen på 
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kommende møder. I 2021 kommer der nye strukturfondsprogrammer, hvormed der 

kan foretages nye prioriteringer inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi.  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund af oplæggene drøfter:  

• hvilke udfordringer og muligheder - særligt de små og mellemstore virksom-

heder - står over for i den grønne omstilling; 

• hvordan erhvervsfremmebestyrelsen med øje for forskellige lokale udfordrin-

ger og muligheder bedst kan understøtte den grønne og cirkulære omstilling i 

dansk erhvervsliv og virksomhedernes udnyttelse af vækstpotentialer i om-

stillingen; samt 

• om der er fokusområder og indsatser, som bestyrelsen særligt ønsker at prio-

ritere i udmøntningen af erhvervsfremmemidler i 2020 og 2021.    
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