Samarbejdsaftale mellem de nordjyske kommuner, de nordjyske
erhvervskontorer og Erhvervshus Nordjylland om vejledning af
virksomheder i forhold til den grønne omstilling

Denne aftale knytter sig til samarbejdsaftalen mellem KKR og Erhvervshus Nordjylland,
’Samarbejdsaftale 2020-2023 mellem de 11 lokale erhvervskontorer i Nordjylland og Erhvervshus
Nordjylland om erhvervsfremmeindsatsen’.
Aftalen udgør ligeledes et væsentligt element i forhold til at indfri nogle af hovedelementerne i Den
Fælles Nordjyske Klimaambition, herunder de strategiske fokusområder grøn vækst, videndeling og
governance.

Grundlag og formål
Grøn omstilling og cirkulær økonomi er højt prioriteret i Nordjylland. Virksomhederne interesserer sig i
stigende grad for den grønne dagsorden, og mange virksomheder efterspørger i den forbindelse inspiration
og vejledning. Det er en nordjysk prioritet, at der er grønne tilbud til virksomhederne, uanset deres
størrelse, branche og modenhed, som det blandt andet fremgår at resultatkontrakten for Erhvervshus
Nordjylland 2022.
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark har i en længere årrække haft succes med at
gennemføre bæredygtighedsscreeninger hos netværkets medlemsvirksomheder. Det er hensigten med
denne samarbejdsaftale, at en tilpasset udgave af screeningsbesøgene skal gøres til et generisk tilbud, som
alle nordjyske virksomheder i udgangspunktet kan få adgang til. Kommunernes og erhvervskontorernes
indsats vil dermed blive flyttet fra at være et medlemstilbud til at være et generelt virksomhedstilbud.
Det er ligeledes hensigten, at aftalen skal styrke det erhvervsserviceflow, som er besluttet med
Erhvervsfremmereformen, og at flowet bliver tydeligt for flere aktører, således at indsatser og ressourcer
kan koordineres og drage nytte af hinanden, og hvor Erhvervshuset Nordjyllands status som knudepunkt
tydeliggøres i forhold til den grønne omstilling. Der er brug for et stærkt og synligt knudepunkt for at kunne
understøtte Den Fælles Nordjyske Klimaambition om øget videndeling og governance.

Figur 1: Figur fra Den Fælles Nordjyske Klimaambition. Samarbejdsaftalen
adresserer primært de strategiske fokusområder omkring ’Vidensdeling og
Governance’ og ’Grøn vækst’.
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Med samarbejdsaftalen er det hensigten, at der skabes et tættere samspil mellem erhvervs- og
miljøaktører i forhold til virksomhedernes grønne omstilling. Kommunernes arbejde med klima,
bæredygtighed og cirkulær økonomi får en tydelig kobling til erhvervsserviceflowet, som vil styrke
sammenhængskraften i relationen til de nordjyske virksomheder.

Virksomhedsvejledning, styrkede kompetencer og videndeling
Aftalens konkrete handlinger består af følgende 3 elementer: virksomhedsvejledning, kompetenceudvikling
og fælles værktøjer, samt videndeling og governance.

Virksomhedsvejledning
Virksomhederne tilbydes en bæredygtighedsscreening, hvor grøn omstilling og cirkulær økonomi er i fokus.
Screeningsbesøget gennemføres af virksomhedens hjemkommune, hvor erhvervs- og miljøkompetencer og
kendskab til virksomheden bringes i spil. Det er den enkelte kommune, som står for den nærmere
tilrettelæggelse af screeningsforløbene i egen kommune. Forretningsudviklere fra Erhvervshus Nordjylland
kan inddrages i selve screeningen ved behov. Der skal i udviklingen og gennemførelsen af tilbuddet være
fokus på, at screeningen er tilpasset trin 1 i erhvervsserviceflowet, jf. nedenstående figur 2. Kommunerne
har derudover mulighed for at tilrettelægge besøgene, som det passer bedst, og eventuelt i kombination
med allerede eksisterende aktiviteter.
Kommunen kan efter et screeningsbesøg på en virksomhed sende leads videre til erhvervshuset, således at
erhvervshuset kan følge op på emner indenfor det specialiserede område umiddelbart efter
screeningsbesøget. På screeningsbesøget sættes bæredygtighed så vidt muligt ind i en strategisk og
forretningsmæssig forståelse, således at virksomheden får øje for sammenhængen mellem grøn omstilling
og forretningsmæssige potentialer.
Ligeledes kan andre aktører tilsvarende inddrages i det videre arbejde med virksomhedens potentialer og
behov for nye samarbejdspartnere (f.eks. lokale symbioser), mv.
På screeningsbesøget bidrager kommunen blandt andet med forretningsforståelse i samspil med forståelse
for hvordan ressourcer kan spares, genbruges eller genanvendes - hos virksomheden selv eller hos en
anden virksomhed/forsyning.

Specialiseret virksomhedsvejledning
Erhvervshusets specialiserede vejledning tager afsæt i den første screening, og vil have til formål at hjælpe
virksomheden med at arbejde strategisk og forretningsmæssigt med deres grønne omstilling. Det kan f.eks.
dreje sig om identifikation af relevante grønne initiativer via systematisk screening ved hjælp af
Erhvervshusenes bæredygtighedshjul og beregning og dokumentation af CO2 aftryk, herunder en
introduktion til Erhvervsstyrelsens CO2-beregningsværktøj, Klimakompasset. Vejledningen kan også
omhandle miljømærker, certificeringer og standarder, bæredygtige værdikæder, samt gennemtænkt
kommunikation og markedsføring af grønne produkter og tiltag (undgå green washing).
Erhvervshuset kan desuden gennem sin knudepunktsfunktion henvise virksomheden til andre aktører og
mere specialiserede tilbud og ekspertviden (f.eks. klynger, vidensinstitutioner og private rådgivere).
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Ligeledes administrerer og organiserer Erhvervshuset kompetenceudviklingsforløb og
finansieringsprogrammer, som kan støtte virksomhederne i deres vej videre i grøn omstilling.
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Figur 2: Erhvervsserviceflowet med kendetegn for grøn omstilling på de 3 trin

Understøttelse af kommunerne i forhold til at gennemføre screeninger
Der gennemføres et kompetenceudviklingsforløb om grøn omstilling, cirkulær økonomi og bæredygtig
forretningsudvikling for medarbejdere fra erhvervskontorerne og kommunernes miljøafdelinger.
Kompetenceudviklingsforløbet tænkes tilrettelagt og gennemført i samarbejde med Aalborg Universitet og
evt. andre relevante aktører.
Der udarbejdes en drejebogsskabelon og en ’værktøjskasse’, som kan anvendes efter behov ved
gennemførelse af screeningsbesøgene. Der findes allerede en række materialer, som eventuelt kan
tilpasses til formålet, herunder f.eks. NBEs screeningsoverblik, Bæredygtighedshjulet og Klimakompasset.
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Erhvervshus Nordjylland er ansvarlig for at gennemføre kompetenceudviklingsforløbet, herunder at afsøge
muligheder for finansiering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse eller andre. Erhvervshuset er ligeledes
knudepunkt for dialogen mellem erhvervskontorerne, kommunernes miljøafdelinger, universitetet og
Erhvervshuset i forhold til den nærmere tilrettelæggelse af kompetenceudviklingsforløbet og udarbejdelse
af drejebog og værktøjskasse.
Kompetenceudviklingsforløbet skal tilrettelægges således, at kommunerne har mulighed for at lade et
væsentligt antal medarbejdere deltage efter kommunens eget vurderede behov.
Der er brug for at tilføre finansiering til indsatsen omkring kompetenceudvikling og fælles værktøjer.
Såfremt det ikke lykkes at finde ekstern finansiering, skal der findes en løsning mellem parterne i aftalen, så
indsatsen kan gennemføres.
Den første del af kompetenceudviklingsforløbet forventes gennemført i løbet af efterår/vinter 2022,
således at kommunerne er klar til screeningsarbejdet på virksomhederne i 2023. Drejebog og værktøjskasse
skal indgå som en del af kompetenceudviklingsforløbet, og det har således samme tidshorisont.

Governance og videndeling
Samarbejdsaftalen skal danne grundlag for et tættere samspil mellem erhvervs- og miljøaktører i forhold til
virksomhedernes grønne omstilling. De kommunale miljøchefer får med samarbejdet en tydelig kobling til
NES-samarbejdet, og der gennemføres mindst 1 årligt temamøde i samarbejde mellem NES-kredsen og
miljøchefgruppen. Det første ’NES+miljø’-arrangement gennemføres i 2022.
Der tilføres mange midler til den grønne omstilling, og i mange sammenhænge vil Erhvervshuset være et
naturligt knudepunkt for især større implementeringsprojekter. Det forventes ligeledes, at kommunerne
fortsat vil tage initiativ til udviklingsprojekter indenfor grøn omstilling i eget regi eller i samarbejde med
andre kommuner, vidensinstitutioner og samarbejdsfora. Der skal være opmærksomhed på at dele viden
om projekter og initiativer, således at vi skaber de bedste forudsætninger for at hjælpe hinanden og
dermed virksomhederne.
Erhvervshus Nordjylland kan som knudepunkt hjælpe med til, at videndelingen sker, og at andre relevante
aktører også bringes i spil eller inviteres til at tage en aktiv rolle, herunder også Norddanmarks EU-kontor
ift. muligheder for finansiering og matchmaking udenfor Nordjylland. Erhvervshuset tager desuden initiativ
til at identificere, hvordan informationer fra screeningsbesøgene kan deles mellem aktørerne for bedst
muligt at kunne koordinere vejledningen og hjælpe virksomhederne.
Der findes allerede fora, hvor miljømedarbejdere mødes på tværs af Nordjylland, og i 2021 har Erhvervshus
Nordjylland taget initiativ til at samle nøglemedarbejdere fra de lokale erhvervskontorer omkring grøn
omstilling. Der skal arbejdes med, hvordan sparring og videnflow kan sikres mellem nøgleaktørerne.
Ligeledes skal viden, som eksempelvis er skabt i regi af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, bringes i
spil i det fremadrettede arbejde.

Aftaleperiode
Aftalen træder i kraft ved politisk godkendelse i 2022. Den evalueres med udgangen af 2023, hvor den
eventuelt genforhandles.
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