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Resumé  
En ekstern konsulent har i perioden 18. april til 3. maj, 2016, foretaget en intern erfaringsopsamling vedrø-

rende 3GFs virke siden initiativets start i 2010. Nedenfor ses et resumé af hovedpointerne.  

Resultater 

3GFs formål er at fremme den globale grønne omstilling ved at fungere som platform for dialog og networ-

king, for deling af ny viden, samt for etablering, udvikling og skalering af partnerskaber. 3GF skal samtidig 

medvirke til branding af Danmark.   

3GF har haft succes som platform for dialog og networking. Der er afviklet fire topmøder og en række re-

gionalmøder. År for år er antal deltagere steget, det er lykkedes at tiltrække ledere og beslutningstagere på 

højeste niveau og mange gæster vælger at komme igen. Programmet er kreativt, varieret og udvikler sig dy-

namisk i takt med at den internationale dagsorden forandrer sig. Interessenter omtaler topmødet i positive 

vendinger. De formelle og uformelle møder i margen af det officielle program fremhæves som særligt værdi-

fulde.  

3GF er et effektivt forum til deling af ny viden. Kapitlet om byer i ’The New Climate Economy Report’ 

blev for eksempel introduceret på topmødet i 2014.  

3GF er delvist lykkedes med at fungere som platform for etablering, udvikling og skalering af partner-

skaber. Antallet af partnerskaber er øget fra 12 i 2013 til 40 i 2016. Af disse er nogle skabt af 3GF, mens 

andre er kommet til udefra. Eksempler på succesfulde partnerskaber:  

- Handel - Sustainable Energy and Trade Initiative (SETI) arbejder for at reducere barrierer for handel 

med cleantech produkter. Partnerskabet ledes af International Centre for Trade and Sustainability 

(ICTS) og omfatter nogle af verdens største cleantech producenter som f.eks. Trinasolar, Canadian So-

lar, Suzlon, Vestas, Yingli Solar, Danfoss, Grundfos, Hanwa, K2 Management, SolarClarity og ABB. 

SETI har bidraget substantielt til forhandlinger af Environmental Goods Agreement (EGA) og inden 

for denne ramme medvirket til at sikre den første handelsaftale mellem USA og ASEAN på cleantech 

området. SETI har brugt 3GF platformen på eksemplarisk vis startende med lancering af idé på 2011 

topmødet (pre-launch), præsentation af partnerskab i 2012 (launch) og skalering i 2013 (leverage). På 

dette års topmøde fremlægger partnerskabet resultater i plenarsession www.seti.-alliance.org 

 

- Vand - 2030 Water Resources Group (WRG) arbejder på at skabe miljømæssige og økonomisk bære-

dygtige løsninger for at eliminere forskellen mellem udbud og efterspørgsel på vand. Partnerskabet om-

fatter Coca Cola, Nestlé, PepsiCo, SABMiller, Unilever og andre virksomheder der er storforbrugere af 

vand i produktionen, regeringer, civilsamfundsorganisationer, multi- og bilaterale udviklingsorganisatio-

ner samt internationale finansieringsinstitutioner. International Finance Corporation (IFC) er lead og 

partnerskabet har aktivt brugt 3GFs platform siden 2011 (leverage). 2030 WRG har assisteret Bangla-

desh, Indien, Kenya, Mexico, Mongoliet, Peru, Sydafrika og Tanzania i udarbejdelse af nationale vand-

planer frem mod år 2030. Partnerskabet har nye samarbejdslande på vej www.2030wrg.org 

Interessenter er enige om at 3GF har medvirket substantielt til branding af Danmark som driver for grøn 

vækst. Især i de første år, hvilket bekræftes af oversigter over danske og internationale mediers omtale af 

topmøderne.  

Samarbejdet i den tværministerielle styregruppe har generelt fungeret godt. Bemandingen er en styrke pga. 

institutionel hukommelse. State of Green såvel som Københavns Kommune bidrager konstruktivt med for-

tælling og bynære løsninger i praksis. 

  

http://www.seti.-alliance.org/
http://www.2030wrg.org/
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Udfordringer 

3GF er udfordret på en række punkter, hvoraf nogle relaterer sig til initiativets formål, andre vedrører finan-

siering og organisation.  

3GF er under pres fra konkurrerende initiativer og nyhedsværdien er væk, hvilket tilsammen gør det vanske-

ligt at fastholde momentum. Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet (EFKM) har iværksat en kortlægning af 

den internationale klima- og energiarkitektur for på et oplyst grundlag at kunne træffe en strategisk begrun-

det beslutning om Danmarks fremtidige globale engagement efter COP21. Nogle interessenter deltager pri-

mært i topmødet af respekt for værten, mens andre deltager pga. 3GF’s convening power. Alle forhold der 

indikerer at forudsætningerne for 3GF er i forandring. I 2010 var initiativet på forkant som global driver for 

grøn vækst. Idag er platformstanken og partnerskaber mainstream med krav om konstant fornyelse for at 

klare sig i konkurrencen. 

Hvad angår 3GFs partnerskaber er der plads til forbedring. Måling af fremdrift er et problem. Desuden er 

der behov for styrket kommunikation, idet 3GF (uberettiget) kritiseres for ikke at finansiere projekter. Ende-

lig er nogle partnerskaber i perioder højt profilerede, i andre aftager intensiteten, eller de forsvinder helt. Det 

indikerer, at partnerskaberne er drevet af individer (ildsjæle), fremfor at være solidt forankret i institutioner, 

virksomheder og organisationer. Situationen kalder på mere ejerskab i fremtiden.   

Et af syv partnerlande og et fåtal af danske virksomheder har medfinansieret 3GF. Jf. det oprindelige akt-

stykke er forventningen om økonomisk bæredygtighed derfor aldrig indfriet. For danske virksomheder drejer 

det sig om oprydning i engagementer og i de senere år vigende interesse for at betale til 3GF. Free-Riders 

synes at være et udbredt fænomen. Den øvrige centraladministration bakker op om 3GF. Dog under forud-

sætningen at initiativet hverken kræver medfinansiering eller disproportionalt tidsforbrug ift. effekten af ar-

bejdet.  

Det eksterne rådgivende udvalgs rolle er aftaget med tiden og dets sammensætning og opgave bør derfor 

gentænkes.  

De etårige godkendelser af budgettet i K-Udvalget har sammen med generel usikkerhed om 3GFs fremtid 

medvirket til at Sekretariatet har haft svært ved at rekruttere og fastholde den nødvendige arbejdskraft. Sam-

tidig har det lidt under udviklingen i organisatorisk ophæng (downgrading). Siden 2013 er opgaver i stigende 

omfang løst gennem outsourcing til eksterne partnere og konsulenter. Pt. er partnerskaber forankret hos en 

konsulent, hvilket er sårbart i den aktuelle situation.  

Muligheder 

Udenrigsministeriet er i samarbejde med den øvrige centraladministration lykkedes med at planlægge og af-

vikle flere vellykkede topmøder. Det er hovedargumentet for at fastholde en årlig event med statsministeren 

som vært.  

Fortsættelse af 3GF kræver imidlertid at initiativet gentænkes i sin helhed.  

Et forslag er at dele værtsskabet med et andet partnerland hvert andet år. Et andet at forblive konkurrence-

dygtig på kvalitet gennem samarbejde med ’green growth intelligent’ personer i relevante danske og interna-

tionale miljøer. Et tredje at høste frugterne af fem års konceptudvikling og netværkssamarbejde gennem vi-

dereførelse af udvalgte partnerskaber med særligt innovativt potentiale. Etablering af et Sekretariat uden for 

UM med ansvar for at tilvejebringe funding til gennemførelse af eventuelle projekter kunne overvejes i den 

forbindelse. Ligeledes kunne interessen for at indlejre medarbejdere fra deltagende institutioner, virksomhe-

der og organisationer undersøges.  

Her er anført argumenter for og beskrevet forslag til videreførelse af 3GF i en eventuel version 2.0. Der er 

imidlertid også forhold som kunne tale imod et 3GF i fremtiden.   
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Som det fremgår af analysen er 3GF et vigtigt politisk initiativ, der har understøttet vedtagelse af klimamål 

og bæredygtighedsmål. Der var gode argumenter for i 2015 at erstatte topmødet i København med regionale 

konferencer og i 2016 at flytte eventen fra april til juni. Men beslutningerne har desværre medvirket til tab af 

momentum og sammenholdt med en række andre forhold er det måske tidspunktet at trække den berømte 

streg i sandet. Især nu hvor der er momentum for en positiv fortælling, nemlig at den danske statsminister 

har stået i spidsen for et initiativ med indflydelse på historiske beslutninger.  

Såfremt denne tanke måtte nyde fremme vil der skulle afsættes tid og ressourcer til passende udfasning af 

engagementer især med partnerlande. 

 

1. Formål  
Formålet med erfaringsopsamlingen er at vurdere 3GF aktiviteter ift. målsætninger, og på det grundlag udar-

bejde anbefalinger for 3GF fremadrettet. Terms of Reference vedlagt som bilag I. 

 

2. Metode 
3GF er hverken et program eller et projekt, men resultatet af et politisk initiativ i form af en platform for 

dialog og videndeling samt for udvikling af partnerskaber. Her er derfor ikke tale om en evaluering eller et 

review i almindelig forstand. Den interne erfaringsopsamling består i at konsulenten har sammenholdt in-

formation vedrørende 3GF med forskellige interessenters meninger om 3GF. Dette er så understøttet og 

suppleret med konsulentens vurderinger. 

Erfaringsopsamlingen bygger på: 

- En gennemgang af arkivmateriale for perioden 2010-2016 (drøftelser og beslutninger i K-Udvalg, UM 

notitser), rapporter (topmøder, regionalmøder), udgivelser i øvrigt (approach), samt andet tilgængeligt 

materiale på hjemmesiden www.3gf.dk  

- Åbne kvalitative interview med repræsentanter for danske myndigheder, virksomheder og organisatio-

ner. Spørgeguide vedlagt som bilag II.  

- Møde med partnerskabskonsulent (Zürich) og besøg i partnerland (Kenya), for at forstå og dermed kun-

ne vurdere partnerskabskoncept.  

- Møder (skype) med internationale partnerskabsorganisationer.  

Tidsrammen for opgavens løsning har ikke tilladt at gå i dybden med enkelte partnerskaber og specifikke 

emner med relation til temaet grøn vækst. Program vedlagt som bilag III. Afrapporteringskravet er en kort 

rapport (max 8 sider).  

 

3. Beskrivelse  
3GF udgiver ikke årsrapporter. På grundlag af UM notitser i perioden 2010 - 2016 er emner af relevans for 

analysen her kort gengivet i highlights for hvert enkelt år. 

Highlights 2010 

K-Udvalget drøfter forslag om Globalt Grønt Vækst Initiativ med fokus på afvikling af et større internatio-

nalt møde i anden halvdel af 2011. Initiativet italesættes som Offentligt Privat Partnerskab (OPP) med delta-

gelse af regeringer, virksomheder og internationale organisationer. Der afsættes 20 millioner kr. over 2 år 

(Globaliseringspuljen). I aktstykket står at initiativet skal være selvfinansierende efter 2012.  Der nedsættes en 

http://www.3gf.dk/
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tværministeriel styregruppe med deltagelse af Udenrigsministeriet (UM), Klima- og Energiministeriet (KE-

MIN) og Økonomi- og Erhvervsministeriet (OEM).  

 

Highlights 2011 

3GF (Global Green Growth Forum) lanceres på pressemøde med Sydkorea og Mexico som officielle partne-

re. Sydkorea bidrager med 5 millioner kroner. State of Green indgår sponsoraftaler med Danfoss og Vestas. 

I UM etableres 3GF Sekretariat under Center for Globale Udfordringer. Det bemandes med 1 chefkonsu-

lent, 2 AC medarbejdere, 1 kontorfuldmægtig og 1 studentermedhjælp. Statsministeren er vært for det første 

3GF topmøde med fokus på energi. 250 deltagere, herunder FN Generalsekretær, OECD Generalsekretær, 

premierministre fra Etiopien og Kenya og 50 topledere fra det private erhvervsliv. På grundlag af en positiv 

intern evaluering besluttes det at afvikle arrangementet igen i 2012.  

Highlights 2012 

Konsulentfirmaet McKinsey & Company udvikler 3GF partnerskabskoncept og der iværksættes strategiar-

bejde med international deltagelse. Som resultat heraf formuleres en række modeller for fremtidig organisati-

on og finansiering. Der er opbakning til ’Grøn Vækst International’ modellen som indebærer samarbejde 

med Global Green Growth Institute (GGGI) bl.a. om sponsorater. Andet topmøde afholdes under over-

skriften ressourceeffektivitet. Nu også med Kina, Kenya og Qatar som partnerlande.  

Highlights 2013 

Fra 2013 og frem finansieres 3GF over UMs budget for udviklingsbistand. K-Udvalget fortsætter med at 

drøfte og træffe beslutninger vedrørende initiativet. Tredje topmøde afholdes med 450 deltagere og 12 part-

nerskaber som drivere for skalering. Årets tema er værdikæder. En interessentanalyse gennemført efter top-

mødet er positiv ift. forberedelse og afvikling, deltagerniveau og fagligt indhold. 3GFs finansielle situation 

ændres, idet samarbejdsaftalen med GGGI ikke materialiseres. Sekretariatet udskilles som selvstændig enhed 

under ledelse af Special Envoy.  

Highlights 2014 

Ressourceeffektivitet og værdikæder fastholdes som tema for topmødet i 2014. Innovation tilføres som 

tværgående emne. En medieundersøgelse dokumenterer fin dækning både hvad angår mængde og geografisk 

spredning. I regi af topmødet produceres brandingfilmen ’3GF - A Call to Green Action’. FM og UM er i di-

alog om udgiftsniveau for 2015 (regionalmøder) og 2016 (analytisk input). Rammen for 3GF fastholdes på 

14 mio. kr. årligt. Heraf 4 mio. kr. som underskudsgaranti i tilfælde af svigtende sponsorindtægter.  

Highlights 2015 

For at styrke forankringen i partnerlande og samtidig bevare momentum i et år hvor topmødet er udskudt, 

afvikles regionale møder i Afrika (Nairobi), Asien (Guiyang) og Latinamerika (Santiago). Møderne er vellyk-

kede, men ressourcekrævende. Sekretariatet får ny leder. Outsourcing til Conference Care. 

Highlights 2016 

Sekretariatet bliver en del af Kontoret for Vækst, Beskæftigelse og Erhvervsudvikling (VBE). Med afsæt i 

vedtagelse af bæredygtighedsmålene og klimamålene planlægges det femte topmøde under overskriften ’fra 

målsætninger til handling’. Nu med 40 partnerskaber som drivere for skalering. Byer, energi og naturressour-

cer er på programmet. Pga. sammenfald med underskriftsceremoni (bæredygtighedsmålene) flyttes topmødet 

fra april til juni.  
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4. Analyse 
3GF skal vurderes på dets formål, som er, at accelerere omstilling til ’en global grøn fremtid for alle’, ved at 

fungere som platform for:  

- Dialog og networking mellem beslutningstagere på højt niveau 

- Deling af nyeste viden på området 

- Etablering og udvikling af partnerskaber med potentiale til skalering  

3GF Mission & Vision vedlagt som bilag IV. Jf. Terms of Reference skal 3GF desuden vurderes på branding 

værdien for Danmark og for deltagende institutioner, virksomheder og institutioner. 

 

Platform for Dialog og Networking 

Som platform for dialog og networking er 3GF en succes. Der er afviklet 4 topmøder og en række regional-

møder. År for år er antal deltagere steget, det er lykkedes at tiltrække ledere og beslutningstagere på højeste 

niveau og mange gæster vælger at komme igen. Sidstnævnte vidner om vedholdende interesse for arrange-

mentet. Programmet er kreativt, varieret og udvikler sig dynamisk i takt med at den internationale dagsorden 

forandrer sig. Fra sektorfokus over værdikædetilgang til globale bæredygtighedsmål. Hovedparten af infor-

manter omtaler topmødet i positive vendinger. Den flotte mødetekniske afvikling og professionel logistik 

fremhæves af flere.  

Embedsmænd og public affairs ansvarlige nævner, både på vegne af ministre og CEOs og for egen regning, 

de formelle og uformelle møder i margen af det officielle program som særligt værdifulde. Effektivt at så 

mange er samlet og let at tage kontakt efterfølgende når der kan henvises til forudgående samtale på højni-

veau. På kort tid er det muligt at møde vigtige internationale partnere. 

Der er få eksempler på at topmødet har resulteret i konkrete aftaler eller ordre. Dertil er arrangementet for 

policy orienteret. Virksomhedsrepræsentanter og andre med ståsted i det private erhvervsliv vurderer værdi-

en af deltagelse forskelligt. Nogle fremhæver adgangen til politiske beslutningstagere som værende af stor be-

tydning for udvikling af forretningen. Andre møder op fordi det foregår i Danmark og af respekt for værten.  

Topmødet er under pres fra konkurrerende initiativer f.eks. Dutch Sustainability Growth Coalition og lig-

nende på vej i Sverige, England, Australien og USA. Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet (EFKM) har 

iværksat en kortlægning af den internationale klima- og energiarkitektur for på et oplyst grundlag at kunne 

træffe en strategisk begrundet beslutning om Danmarks fremtidige globale engagement efter COP21. EFKM 

forventer at barrieren for støtte og opbakning til 3GF vil ligge betydeligt højere i fremtiden. Det er indtryk-

ket at noget tilsvarende gør sig gældende for Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) og Miljø- og Fødevare-

ministeriet (MFM). 

 

Platform for kilde til og deling af ny viden 

I regi af 2030 Water Resources Group (WRG) partnerskabet, er vandmangel kortlagt i flere lande som 

grundlag for at kunne handle på fremtidens store udfordringer. Dette blot for at nævne et blandt flere gode 

eksempler på at 3GF tilvejebringer substantiel ny viden. Nogle informanter sætter dog spørgsmålstegn ved 

om platformen tilfører reel værdi på dette punkt. Der argumenteres med at flere undersøgelser ville være fo-

retaget alligevel. Et studie i Rusland i regi af partnerskabet Water Leakages nævnes som eksempel.  

Derimod synes flertallet af informanter at være enige om, at 3GF er et effektivt forum til at få ny viden ’ud 

over rampen’. På learning session under topmødet i 2014 introducerede Mexicos tidligere præsident og nu-

værende formand for ’Global Commission of the Economy and Climate’, Felipe Calderón, kapitlet om byer i 
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’The New Climate Economy Report’ http://newclimateeconomy.report. Rapporten var efterfølgende gen-

stand for ivrig paneldebat og dermed et godt eksempel på hvordan platformen bruges som katalysator for 

skalering af viden. Publikationen er resultatet af et omfattende forskningssamarbejde ledet af World Resour-

ces Institute (WRI).  

Partnermøderne der afholdes som forberedelse af topmøderne har overvejende handlet om udfordringer 

forbundet med at etablere og udvikle partnerskaber. Her er mere tid til fordybelse og diskussion, hvilket 

værdsættes af nogle informanter.  

 

Platform for etablering, udvikling og skalering af partnerskaber 

Som beskrevet under highlights er antallet af partnerskaber øget fra 12 i 2013 til 40 i 2016. Hertil kommer at 

mere end 70 initiativer har anvendt platformen over årene som afsæt for etablering, udvikling og skalering af 

partnerskaber. Af disse er nogle forsvundet i mellemtiden, andre lever videre uden for 3GF. Partnerskaber 

skal ikke videreføres for enhver pris, eller støttes hvis de kan klare sig selv. Blot for at understrege at denne 

trend ikke i sig selv er et problem.  

Af de 40 partnerskaber er nogle skabt af 3GF, mens andre er kommet til udefra og har benyttet platformen 

til at samle yderligere opbakning til en sag. Uanset baggrund, er succeskriteriet for alle partnerskaber 

følgende:  

‘The success of a partnership in catalysing green growth is whether it can push green technologies, practices, 

policies or business models to become adopted at a large scale and mainstreamed’ (The 3GF Partnership 

Approach, p. 2).  

SETI, 2030 WRG og Industrial Symbiosis er gode eksempler på partnerskaber som lever op til 3GFs suc-

ceskriterier: 

- Handel - Sustainable Energy and Trade Initiative (SETI) arbejder for at reducere barrierer for handel 

med cleantech produkter. Partnerskabet ledes af International Centre for Trade and Sustainability 

(ICTS) og omfatter nogle af verdens største cleantech producenter som for eksempel Trinasolar, Cana-

dian Solar, Suzlon, Vestas, Yingli Solar, Danfoss, Grundfos, Hanwa, K2 Management, SolarClarity og 

ABB. SETI har bidraget substantielt til forhandlinger af Environmental Goods Agreement (EGA) og 

inden for denne ramme medvirket til den første handelsaftale mellem USA og ASEAN på cleantech om-

rådet. SETI har brugt 3GF platformen på eksemplarisk vis, startende med lancering af idé på 2011 top-

mødet (pre-launch), præsentation af partnerskab i 2012 (launch), og skalering i 2013 (leverage). På dette 

års topmøde fremlægger partnerskabet resultater i plenarsession www.seti.-alliance.org 

 

- Vand - 2030 Water Resources Group (WRG) arbejder på at skabe miljømæssige og økonomisk bære-

dygtige løsninger for at eliminere forskellen mellem udbud og efterspørgsel på vand. Partnerskabet om-

fatter Coca Cola, Nestlé, PepsiCo, SABMiller, Unilever og andre virksomheder der er storforbrugere af 

vand i produktionen, regeringer, civilsamfundsorganisationer, multi- og bilaterale udviklingsorganisatio-

ner, samt internationale finansieringsinstitutioner. International Finance Corporation (IFC) er lead og 

partnerskabet har aktivt brugt 3GFs platform siden 2011 (leverage). 2030 WRG har assisteret Bangla-

desh, Indien, Kenya, Mexico, Mongoliet, Peru, Sydafrika og Tanzania i udarbejdelse af nationale vand-

planer frem mod år 2030. Partnerskabet har nye samarbejdslande på vej www.2030wrg.org 

 

- Affald - Industrial Symbiosis sætter fokus på virksomheders muligheder for gensidigt at anvende affald i 

et grønt vækst perspektiv. Partnerskabet blev introduceret på topmødet i 2013 med afsæt i erfaringer fra 

Kalundborg Symbiose Center (launch). Siden er konceptet implementeret i Sydafrika hvor Western Cape 

Industrial Symbiosis Program har haft succes med at skabe indtjening og etablere arbejdspladser, samt 

http://newclimateeconomy.report/
http://www.seti.-alliance.org/
http://www.2030wrg.org/
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reducere CO2 udledning. De opnåede resultater blev præsenteret på 3GFs Afrika konference i 2015 og 

konceptet er nu genstand for skalering i andre afrikanske lande (Kenya bl.a.) www.international-

synergies.com  

Der er flere gode eksempler på at 3GF er lykkedes med at levere resultater som platform for etablering, ud-

vikling og skalering af partnerskaber. Generelt er 3GFs arbejde med partnerskaber imidlertid udfordret på en 

række essentielle punkter. Samtidig er flere informanter kritiske overfor 3GFs engagement på området. 

En udfordring vedrører 3GFs partnerskabskoncept som bygger på McKinsey & Companys udviklingsarbej-

de i 2012. Flere informanter fortæller at begrebet ’collaborative partnerships’ versus ’contractual partner-

ships’ er svært at forstå og det opleves som en begrænsende faktor at skulle kategorisere initiativer henholds-

vis under ’pre-launch, launch and scale’. Udviklingsarbejdet i 2012 var nødvendigt, men samtidig bemærkel-

sesværdigt i omfang og dybde. Mindre kunne måske have gjort det i lyset af den her nævnte feedback. 

En anden udfordring er at måle fremdrift i udviklingen af partnerskaber. Flere informanter udtaler at der er 

for meget snak og for lidt handling mellem møderne (partnerskaberne mangler reelt indhold). Desuden sav-

nes identifikation af leadpartner, konkrete arbejdsplaner, styring mv.  Sekretariatet er opmærksom på pro-

blemstillingen. Et internt værktøj til gruppering af partnerskaber efter fremdrift og skaleringspotentiale (po-

intsystem grøn, gul, rød) er under videreudvikling af en ekstern konsulent.  

En tredje udfordring er at 3GF (uberettiget) kritiseres for ikke at finansiere projekter. Sidstnævnte vidner om 

at Sekretariatet er udfordret på klart at kommunikere 3GFs aktuelle rolle. Opgaven har aldrig været at funge-

re som udførende aktør, men alene at formidle 3GF som platform for at partnerskaber kan etablere og ud-

vikle sig, samt skalere når de er modne dertil.   

Med erfaringsopsamlingen er der begrænset belæg for i øvrigt at udtale sig om partnerskaberne.  Ikke desto 

mindre skal en generel trend fremhæves, nemlig at partnerskaberne i perioder er højt profilerede, i andre af-

tager intensiteten, eller de forsvinder helt. Årsagerne hertil kan være mange, f.eks. at der sker skifte på ledel-

ses- eller medarbejderniveau. Det indikerer, at nogle partnerskaber drives af individer (ildsjæle), fremfor at 

være forankret i institutioner, virksomheder og organisationer.   

 

Branding 

Adspurgt om 3GFs brandingværdi svarer alle informanter at topmødet har medvirket substantielt til at øge 

kendskabet til Danmark som driver for grøn vækst. Især i de tidlige år, hvilket bekræftes af oversigter over 

danske og internationale mediers omtale i 2011, 2012, 2013 og 20141. Flere tilføjer at andre faktorer selvsagt 

også spiller en rolle. Virksomhedsrepræsentanter fremhæver i den forbindelse deres samarbejde med de dan-

ske ambassader på emerging markets.  

Når myndigheder, virksomheder og organisationer vurderer deres branding fordel af deltagelse i 3GF er bil-

ledet diffust. Nogle informanter kan give konkrete eksempler på eksponering som aldrig ville have fundet 

sted uden 3GF. Andre anfører at 3GF ’tales op’ over årene. Sidstnævnte genkendes under gennemgang af 

arkiverne. Forholdet forklares måske med at Sekretariatet oplever et stigende behov for at fastholde opbak-

ning til initiativet internt i UM og i forhold til den øvrige centraladministration. 

State of Green, med særlig baggrund for at udtale sig om branding, oplever at det i dag er vanskeligt at fast-

holde momentum. Nyhedsværdien er ikke længere tilstede og der konkurreres i stigende omfang med lig-

nende events. 

                                                           
1
 State of Green Medierapport 2011 og 2012, UM notitser dateret 11. november (danske) og 4. december (internatio-

nale medier) 2013, UM notits dateret 5. december 2014   

http://www.international-synergies.com/
http://www.international-synergies.com/
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Organisation 

3GFs governance struktur omfatter det eksterne rådgivende udvalg, den tværministerielle styregruppe, Sekre-

tariatet, og en uformel styregruppe i Kenya.  

Det eksterne rådgivende udvalgs rolle og indflydelse er aftaget over årene. I starten blev udvalget inddraget i 

fastlæggelse af både indhold og form for afvikling af topmødet. I dag er medlemmernes involvering mere 

begrænset. Der giver anledning til at gentænke udvalgets rolle. 

Den tværministerielle styregruppe har generelt fungeret godt. Bemandingen er en styrke idet de samme folk 

har deltaget i flere år og nogle helt tilbage fra initiativets start (institutionel hukommelse). State of Green og 

Københavns Kommunes deltagelse værdsættes af de øvrige parter. Københavns Kommune oplever stigende 

opmærksomhed omkring byer (fortælling og løsninger i praksis), men har begrænset kapacitet til at respon-

dere (prioritering). Flere medlemmer efterlyser større transparens i arbejdet med at forberede topmøderne 

(’all approach’ i praksis). 

Sekretariatet leverer en god indsats i betragtning af udviklingen i organisatorisk ophæng (downgrading i hie-

rarkiet, skift på lederpost) og tilrådeværende human ressources (et årige godkendelser af budgettet i K-

Udvalget har sammen med generel usikkerhed om 3GFs fremtid gjort det svært at rekruttere og fastholde 

medarbejdere). Flere informanter roser arbejdet. Siden 2013 er opgaver i stigende omfang løst gennem out-

sourcing til eksterne partnere og konsulenter. Det er positivt (tilførsel af nye ideer og energi f.eks. på kom-

munikationsområdet) og samtidig sårbart (samarbejdet med partnerskaberne pt. forankret hos ekstern kon-

sulent).  

Kenya har som eneste partnerland en styrekomité der fungerer som uformelt forum for forberedelse og op-

følgning på topmøde deltagelse samt for drøftelser af konkrete partnerskaber. Komitéen kunne fungere bed-

re, men er ikke desto mindre en potentiel indgangsport til fremme af ejerskab. Kenya var sammen med 

UNEP medvært for afholdelse af regionalmøde i 2015 og kunne eventuelt påtage sig at afholde topmøde ef-

ter 2017. Etiopien har allerede tilbudt at være vært for et topmøde. Kenyas (og Etiopiens) udgifter til 3GF 

finansieres over landerammen. 

 

Finansiering 

Forventningen om økonomisk bæredygtighed er desværre ikke indfriet. Fra begyndelsen af initiativet til i dag 

ses kun medfinansiering fra et af i alt syv partnerlande og et fåtal af danske virksomheder2. For partnerlande 

er det et resultat af, at UM har vurderet at det ikke er muligt at opnå medfinansiering. For danske virksom-

heder drejer det sig om oprydning i engagementer og i de senere år vigende interesse for at betale til 3GF. På 

indtægtssiden spiller det en rolle, at mulighederne for at opdyrke internationale virksomhedssponsorater for-

svandt med GGGI aftalen, samt at Sekretariatet ikke er gearet til professionelt fundraising-arbejde. 

I kredsen af danske virksomheder tales om at nogle har tegnet sponsorater, mens andre er lykkedes med ikke 

at ’komme til lommerne’. Free-Riders synes at være et udbredt fænomen. Holdningen i den øvrige central-

administration er at 3GF er velkomment, dog forudsat initiativet ikke kræver medfinansiering fra andre mini-

sterier og styrelser, eller disproportionalt tidsforbrug blandt medarbejdere ift. effekten af arbejdet.  

  

                                                           
2
 3GF årsregnskab 2011, 2012, 2013 og 2014 
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Konklusion 

Det er positivt at konstatere at kredsen af regeringer udvides fra tre til syv, at antal deltagende virksomheder 

og organisationer vokser, samt at det lykkes at involvere globale nøglespillere.  

Det er imidlertid problematisk at der aldrig er formuleret indikatorer for måling af succes eller fiasko. Er syv 

lande godt eller skidt? Hvor mange højniveau deltagere er tilfredsstillende? Hvordan ser billedet ud holdt op 

imod medgået tid og finansielle ressourcer? Bortset fra testimonials på hjemmesiden og årlige interne afrap-

porteringer i form af korte notitser, er materiale som reelt dokumenterer resultater yderst begrænset.  

3GF blev etableret som OPP tilbage i 2010 med ’privatsektoren i førersædet’3, men er endt med betydeligt 

mere O end P. Initiativet er politisk drevet, og det er ikke lykkedes finansielt at engagere hverken partnerlan-

de eller virksomheder.  

Det er sagt om 3GF at ’sporene lægges mens toget kører’, hvilket delvist forklares med finansieringsformen 

(etårige bevillinger). I en situation hvor 3GFs fremtid diskuteres ville det have været nyttigt, om der ’på rej-

sen’ var foretaget forventningsafstemning. Eksterne reviews og evalueringer kunne have hjulpet i den for-

bindelse.  

 

5. Anbefalinger 
Udenrigsministeriet er i samarbejde med den øvrige centraladministration lykkedes med at planlægge og af-

vikle flere vellykkede topmøder. Det er et vægtigt argument for at fastholde en årlig event med statsministe-

ren som vært.  

Fortsættelse af 3GF kræver imidlertid at initiativet gentænkes i sin helhed, herunder at der både ses på mu-

ligheder og tages højde for begrænsninger i den forbindelse.  

STM har efterlyst større ejerskab fra partnerlande. Det kunne tale for deling af værtsskabet hvert andet år 

(joint invitation). Et forslag er at starte med Mexico i 2017. Statsministeren besøger landet i efteråret og inte-

ressen herfor kunne undersøges ved den lejlighed. Kina eller Etiopien (som har udtrykt interesse for at afvik-

le et topmøde) er andre kandidater.  

For at fastholde kvaliteten af topmødet og dermed forblive konkurrencedygtig vil der i fremtiden være be-

hov for at spotte nyeste trends. En anden mulighed er derfor at identificere ’green growth intelligent’ perso-

ner i relevante danske og internationale miljøer. De kunne identificere tiltag med potentiale til eksponering 

ved kommende events.  

Selv om 3GFs partnerskaber er udfordret på en række punkter er et enestående grundlag skabt som resultat 

af fem års konceptudvikling og et omfattende netværkssamarbejde. Gennem fokusering på udvalgte partner-

skaber med innovativt indhold er det vurderingen yderligere at kunne løfte den grønne vækst dagsorden. En 

tredje mulighed er derfor at koncentrere indsatsen om at videreføre 10 - 15 partnerskaber som resultat af en 

forudgående analyse (screening). Et Sekretariat uden for UM med ansvar for at understøtte videreførelsen 

inkl. tilvejebringe funding til gennemførelse af eventuelle projekter kunne overvejes. Interessen for at indlejre 

medarbejdere fra deltagende institutioner, virksomheder og organisationer kunne ligeledes undersøges.  

3GF er et vigtigt politisk initiativ, der har understøttet vedtagelse af klima- og bæredygtighedsmålene. Der 

var gode argumenter for, i 2015 at erstatte topmødet i København med regionale konferencer, og i 2016 at 

flytte eventen fra april til juni. Men beslutningerne har desværre medvirket til tab af momentum. Hertil 

kommer at nyhedsværdien ikke længere er den samme, opbakningen i centraladministrationen vigende og 

                                                           
3
 Baggrundsnotat dateret 21. marts 2011 
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endelig at den nuværende regering ikke har helt samme fokus på grøn vækst. En helt anden mulighed er der-

for at afvikle 3GF. Det vil kunne gøres med en positiv fortælling, nemlig at den danske statsminister har stå-

et i spisen for et initiativ med indflydelse på historiske beslutninger.  

Såfremt denne tanke måtte nyde fremme vil der skulle afsættes tid og ressourcer til passende udfasning af 

engagementer med involverede aktører (partnerlande). De positive resultater som er opnået gennem 3GF vil 

eventuelt kunne dokumenteres med en postevaluering.  
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