
Terms of Reference 

 En intern erfaringsopsamling vedr. Global Green Growth Forum (3GF) 

Indledning 

Siden starten i 2011 har 3GF som et globalt offentligt/privat partnerskab med deltagelse af regeringer, 

private erhvervsvirksomheder, investorer samt internationale tænketanke arbejdet på at fremme den 

grønne omstilling, virke som et udstillingsvindue for danske styrkepositioner inden for grønne 

løsninger, samt støtte danske virksomheder og andre aktører i at blive first-movers på globale grønne 

løsninger.  

 

3GFs mission og vision fremgår af annex 1.   

 

Centralt for 3GFs globale perspektiv står de - nu 7 - partnerlande, der bidrager til at sikre en dialog på 

højt niveau med repræsentanter fra såvel den offentlige som den private sektor fra de pågældende 

lande. 

 

Kernen i 3GFs arbejde er de godt 20 partnerskaber, der er udsprunget af og i relation til afholdelsen af 

3GFs topmøder, regionalmøder samt de konkrete og dedikerede partnerskabsarrangementer.  

 

Med henblik på at vurdere 3GFs aktiviteter i forhold til de opstillede målsætninger, er der behov for en 

intern erfaringsopsamling, der på baggrund af interviews og gennemgang af arkivmateriale kort 

beskriver de indhøstede resultater.   

 

Formålet med opgaven  

 

Formålet med opgaven er at udarbejde en kort rapport, der skal bidrage til udarbejdelse af et oplæg til 

hvordan 3GF fortsat kan udvikles til at være værdiskabende for aktører og partnerskaber.  

 

 

Opgavens omfang og forventet resultat  

 

På baggrund af arkivmateriale og interviews med en kreds af deltagere i 3GF ønskes en kort rapport på 

8-10 sider med 1½ sides resume.  

 

Rapporten bør indeholde en beskrivelse, analyse og anbefalinger baseret på 3GFs mission og vision. 

Herunder 3GF som en platform for:  

 

- kilde til ny viden om grønne problemstillinger og løsninger,  

- udveksling af ideer og synspunkter for beslutningstagere på højt niveau    

- udvikling, arbejde med og skalering af konkrete partnerskaber  

- netværksarbejde omkring grønne problemstillinger og løsninger  

 



Endvidere bør rapporten indeholde en vurdering af 3GFs rolle:   

 

- i forhold til at brande Danmark på det grønne område  

- at danske virksomheder kan brande sig og udnytte 3GF ifht. 3GFs mission og vision  

- ifht at 3GFs interessenter bidrager til og udnytter 3GFs platform for partnerskaber   

- ifht til partnerskaberne leverer resultater på udveksling af viden, skalering og påvirkning 

- herunder om organisationsstruktur inklusive styrende organer og finansieringsform er 

adækvat for fremme af 3GFs vision.    

-   

 

 

Baggrund  
 
I overensstemmelse med 3GFs mission og vision er formålet at bidrage til deling af ny viden, udvikling 
af partnerskaber samt netværksarbejde mellem deltagerne i 3GFs aktiviteter.  
 
Vidensdelingen har fundet sted såvel gennem dedikerede sessioner om spørgsmål knyttet til grønne 
løsninger indenfor miljø, energi og klima som gennem samarbejde indenfor partnerskaber.  
 
Gennem årene er opbygget et stort antal partnerskaber (20-25), hvoraf nogle er udsprunget af 3GF 
medens andre bruger 3GF som en platform for erfaringsopsamling og udveksling af viden med henblik. 
på opskalering. Gennem årene er der sket en indholdsmæssig styrkelse og diversificering af 
partnerskaberne, partnerskabernes fokus og målrettethed er blevet skarpere og fra at arbejde i enkelte 
sektorer dækker partnerskaberne i dag i højere grad den fulde værdikæde. Partnerskaberne kan hermed 
bidrage til at skabe konkrete og synlige resultater, der vil kunne skaleres og bidrage til en 
transformation.  
 
Gennem tilstedeværelsen af et stort og kritisk antal ledere fra den offentlige sektor, det private 
erhvervsliv, investorer og tænketanke finder et omfangsrigt netværksarbejde sted gennem mange såvel 
mere formelle som uformelle kontakter mellem deltagerne på 3GFs platform 
 
Der er blevet påpeget at 3GF s kendemærke gennem årene har udviklet sig på baggrund af  

 det offentlige/private partnerskab, der er baggrunden for 3GF,  

 deltagelsen af internationale højt placerede og beslutningsdygtige partnere,  

 den danske statsministers værtskab samt  

 partnerskaber mellem private og offentlige interessenter, der giver deltagerne det mest konkrete 
udbytte.  

  
3GF har siden 2011 afholdt fire topmøder og det er med statsministeren som vært lykkedes at tiltrække 
væsentlige beslutningstagere som f.eks. FNs Generalsekretær, topledere fra FNs 
medlemsorganisationer, CEOs fra ledende danske og udenlandske virksomheder som f.eks. Unilever, 
Vattenfall, Danfoss og Esquel Group i Kina; regeringsledere som præsidenten fra Ghana, 
premierministre fra Kenya, Etiopien, Sydkorea og Frankrig m.fl.  
 
En række danske virksomheder som Danfoss, Vestas, Novozymes, Grundfos, m.fl. er involveret på 
platformen i partnerskaber, topmøder, netværk, m.v. sammen med flere store internationale 



virksomheder. Medens virksomhederne har været aktive deltagere i topmøder og partnerskaber har 
virksomhedernes interesse i at bidrage finansielt til 3GF været begrænset. 
 
Fra regeringer har der været tilsvarende interesse for 3GF og partnerlandene omfatter i dag Korea, 
Mexico, Kina, Kenya, Qatar, Etiopien og senest Vietnam, mens Chile ventes at indgå et partnerskab 
indenfor kort tid. Hidtil har partnerne primært deltaget aktivt i møder og forskellige sessioner ligesom, 
der har været tæt kontakt til såvel danske som andre udenlandske offentlige og private deltagere.  
  
3GF har haft gode erfaringer med afholdelse af regionalmøder i Latin Amerika, Afrika og Asien. Dette 
har styrket fokus på regionale og nationale spørgsmål, skabt øget engagement og styrket 
partnerskaberne i primært i de lande, hvor de pågældende møder har været afholdt.   
 
I forbindelse med 3GFs topmøder har der været arrangeret pressebegivenheder herunder særlige besøg 
for journalister og medie repræsentanter fra partner og andre deltagende lande. 
 
3GF er baseret i Udenrigsministeriet og har op til 1. marts været et projektfinansieret sekretariat ledet af 
en kontorchef og med en normering på godt 5 medarbejdere. Fra 1. marts er 3GF en enhed i kontoret 
for Vækst, Beskæftigelse og Erhvervsudvikling (VBE). Grundet stor udskiftning i medarbejderstaben 
og en bemanding under normering har 3GF i perioder været afhængig af indkøbt ekstern støtte. 
 
3GF har en tværministeriel ekstern styregruppe med medlemmer fra Erhvervs- og Vækstministeriet, 
Finansministeriet, Statsministeriet, Miljø–og Fødevareministeriet, Energi, Forsyning og 
Klimaministeriet samt Transport- og Bygningsministeriet. Styregruppen mødes kvartalsvis, gennemgår 
oplæg til møder og bidrager med forslag til temaer og emner, der kan tages op i 3GF sammenhæng. 
 
Et eksternt rådgivende udvalg (advisory council) bestående af repræsentanter fra partnerlande, danske 
og udenlandske erhvervsvirksomheder samt tænketanke mødes i margen af 3GF. Formandskabet 
udgøres af en repræsentant fra Korea og en dansk virksomhedsleder og møderne ledes af den danske 
Udenrigsminister.  
 
Tidsrammer og rapportering  
 
Arbejdet med udarbejdelsen af rapporten vil blive påbegyndt i uge 15 og en foreløbig rapport afleveret 
til Udenrigsministeriet senest 4. maj. En synopsis og en plan for rapporten afleveres i 
Udenrigsministeriet den 25. april. Endelig rapport afleveres den 13. maj.  Rapporten udarbejdes på et 
velskrevet dansk, der er egnet til videreformidling.  Med henblik på indsamling af oplysninger og 
information vil der i udarbejdelsen af rapporten skulle aflægges besøg i mindst et af 3GFs partnerlande 
samt ved en partnerskabsorganisation ligesom 3GFs videnskonsulenter bør inddrages i 
erfaringsopsamlingen. 
  
Konsulenten  
 
Konsulenten bør have et godt kendskab til international dansk miljøpolitik herunder 3GF, 
internationale klima og miljøspørgsmål herunder de internationale aktører fra offentlige, og private 
sektor samt tænketanke, have forståelse for de politiske processer, der knytter sig til et interministerielt 
samarbejde. Et kendskab til dansk erhvervslivs public affairs arbejde på miljøområdet vil være ønskeligt.  
 
Kontakt i Udenrigsministeriet:  



Geert Aagaard Andersen ( geeand@um.dk)  

Lisbeth Jespersen ( lisjes@um.dk ) 
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