
 

 

Baggrund  

Regeringen har sat en målsætning om, at Danmark skal nedbringe sin udledning af driv-
husgas med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990. Det er ambitiøst og vil kræve løsninger, som 
vi end ikke kender til i dag. Danmark skal tilbage i den grønne førertrøje og tage internati-
onalt lederskab for den grønne omstilling. Og gøre det på en måde, hvor vi understøtter 
job, velfærd, eksport og konkurrenceevne.  
 

Erhvervslivet har en vigtig rolle i indsatsen for at realisere regeringens klimamål. Dels gen-

nem direkte reduktioner af virksomhedernes udledning fra produktionsprocesser mv., dels 

gennem de reduktioner, som sker gennem udviklingen af grønnere produkter, services og 

forretningsmodeller, som understøtter den grønne omstilling i resten af samfundet. 
 
Verdensmarkedet for grøn omstilling bliver kun større. For at nå målet i Paris-aftalen om 
at begrænse temperaturstigningerne, skønnes det, at verdenssamfundet de næste 11 år skal 
investere 90.000 mia. kr. i den grønne omstilling. Her er der en unik mulighed for dansk 
erhvervsliv, som skal udnyttes.  
 
Regeringen ønsker på den baggrund at indgå et tæt samarbejde med erhvervslivet i form 
af klimapartnerskaber med fokus på, hvordan erhvervslivet og regeringen i samarbejde kan 
bidrage til at løse klimaudfordringerne på en måde, der samtidig understøtter dansk kon-
kurrenceevne, eksport, job, velfærd og velstand samt ikke skaber øget ulighed. 
 
Formål 
Grønt Erhvervsforum skal styrke dialogen mellem regeringen, erhvervsliv og fagbevæ-
gelse om muligheder og barrierer i erhvervslivets grønne omstilling. Forummet skal drøfte 
konkrete veje til at opnå drivhusgasreduktioner gennem indsatser i erhvervslivet og gen-
nem politiske tiltag fra regeringens side samt drøfte erhvervsmulighederne for danske 
virksomheder i den grønne omstilling. 
 
Opgaver 

Grønt Erhvervsforum skal løbende følge arbejdet i de 13 klimapartnerskaber inden for er-

hvervslivets sektorer, som regeringen og erhvervslivet samarbejder om, herunder med fo-

kus på fremdrift i sektorernes køreplaner samt synergier og samarbejdsflader mellem de 

forskellige klimapartnerskaber omkring fx teknologiudvikling og forskning. Endvidere 

skal forummet drøfte rammevilkårene for erhvervslivets grønne omstilling og konkurren-

ceevne og deraf følgende behov for regeringstiltag, fx i en kommende klimahandlingsplan, 

plasthandlingsplan, strategi for bæredygtigt byggeri, prioritering af forskningsmidler inden 

for grøn omstilling mv. 
 
Sammensætning 

Grønt Erhvervsforum sammensættes af relevante ministre, repræsentanter for erhvervsor-

ganisationer og fagbevægelsen, samt uafhængige eksperter. Endvidere er formændene for 

de 13 klimapartnerskaber medlemmer. Formandskabet for Grønt Erhvervsforum vareta-

ges af erhvervsministeren og klima-, energi- og forsyningsministeren.  
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Side 2 af 2 

Grønt Erhvervsforum udgøres af følgende:  

 Erhvervsministeren 

 Klima-, energi- og forsyningsministeren 

 Udenrigsministeren 

 Skatteministeren 

 Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling 

 Sundheds- og ældreministeren 

 Transportministeren 

 Uddannelses- og forskningsministeren 

 Boligministeren 

 Miljøministeren 

 Direktøren for Dansk Industri 

 Direktøren for Dansk Erhverv 

 Direktøren for Dansk Energi 

 Direktøren for Landbrug og Fødevarer 

 Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation 

 Formanden for Dansk Metal 

 Formanden for 3F 

 Formanden for Concito 

 Formanden for Klimarådet 

 Formændene for de af regeringen nedsatte 13 klimapartnerskaber 

 

Grønt Erhvervsforum mødes halvårligt.  

 

Figur 1 Sammensætning af Grønt Erhvervsforum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat 

Grønt Erhvervsforum sekretariatsbetjenes af Erhvervsministeriet og Klima-, Energi- og 

Forsyningsministeriet med involvering af andre ministerier hvor relevant. 


