
JANUAR 2017

Oplæg v/direktør
Poul Erik Lauridsen

NGO Lederseminar



Familiealbummet…



VISION
Gate 21 vil

bidrage til at gøre
Greater Copenhagen til

verdens førende region for 
grøn 

omstilling og vækst



Kilde: GGEI 2014

TOP 10 GGEI RESULTS –
PERCEPTIONS OF GREEN CITIES

Greater



40 Kommuner 
2 regioner

42 
Virksomheder 
& forsynings-

selskaber

5 Universiteter 
og 1 styrelse

Sekretariat

Offentlig-privat innovation 
& grøn vækst

Skabe projekter

Skaffe finansiering

Lede projekter

Administrere støtte

Skabe netværk

Styrke kompetencer



Strategiske partnerskaber



Living labs	med	flere	bundlinjer
CO2	reduktion
Energibesparelse
Nye	tekniske	løsninger	(digitalisering/Smart	city)
Stort	vækstpotentiale	hos	virksomheder

DOLL – Living Lab for  
belysning & smart city



Showroom for løsninger









En organisation i vækst



Strategiske valg – blue ocean
Hvad	skal	vi	eliminere? Hvad	skal	vi	gøre	mere	af?
• En	ambition	om	at	hverve	nye	

partnerkommuner	i	Jylland	og	på		Fyn.
• Projekter	der	ikke	er	en	strategisk	prioritering	hos	

flere	partnerkommuner.
• Nye	indsatsområder	- vi	har	brug	for	at	fokusere	

og	styrke	eksisterende	indsatsområder.	

• Tværkommunale		og	–regionale	udviklings- og	
demonstrationsprojekter	indenfor	grøn	omstilling	og	
vækst.

• Systematisk	partnerpleje	og	værdiskabelse	
for	hele	partnerkredsen.	

• Strategiske	samarbejder	med	de	vigtigste	klynger	og	
operatører	indenfor	grøn	omstilling	i	Greater Copenhagen	
og	resten	af	Danmark.

• Fundraising	– mobilisere	finansiering	til	projekter.	

Hvad	skal	vi	gøre	mindre	af? Hvad	er	det	nye	vi	skal	skabe?

• Projekter	uden	klare	målsætninger	om	at	skabe	
grøn	vækst	

• Projekter	der	ikke	skaber	direkte	værdi	for	
partnerne

• Regneark	– vi	har	brug	for	mere	solide	
systemer	og	værktøjer.

• En	fælles	vision	og	platform	for	grøn	omstilling	og	vækst	i	
Greater Copenhagen	- samarbejde	på	tværs	af	
kommunerne	og	Region	Hovedstaden,	Region	Sjælland,	
Region	Skåne.	

• Etablering	af	Greater Copenhagen	living labs,	
der	udvikler,	tester	og	demonstrerer	løsninger	
på	tværs	af	eksisterende	indsatsområder.

• Internationalisering	og	markedsføring	af	Greater
Copenhagen	som	verdens	førende	region	for	grøn	
omstilling	og	vækst	.





Vækst & 
organisering

2012 2013 2014 2015 2016

#	Medarbejdere 17 22 28 37 +50

#	Chefgruppen 2-3 3 3 5 6

#
Lederforum	

12

#	
Indsatsområder

3 3 3 5
Ny	afdeling
for	living
labs

6
Fusion	

med	EKCS



Fælles fodslag i ledergruppen



Udfordringer / balancer

• Stamme vs partnerfokus
• Strategi vs intuition og individuelt drive 
• Drift vs udvikling
• Hierarki vs indflydelse
• Work vs life
• Systemer vs forandring



fra 
vision 

til 
handling

Vision
• Energivision:	”Hovedstadsregionen	skal	være	en	førende	region	for	grøn	
omstilling	og	vækst.	Fossilfri	el- og	varme	i	2035/transporten	i	2050”

Strategi
•Strategisk	energiplan	&	Investeringsoverblik	for	mia.	kr
•Politisk	forankring	- fx	klimaplaner	&	investeringsstrategier

Projekter
• Konkrete	projekter	der	skaber	grøn	omstilling	&	vækst



Hvordan griber vi mulighederne?

1. En fælles drøm – på kanten af fremtiden
2. Triple helix partnerskaber – afsæt i kerneforretning
3. Fokus på værdiskabelse for hver partner
4. Forankring og inddragelse af medlemmer i strategi 

og projektarbejde
- Borgmesterforum
- Strategisk forum
- Styregrupper
- Projektgrupper
- PU Teams

5. Skab resultater  - de taler for sig selv





3 frække til Uffe…

1. Hvad er de tre første initiativer som du vil 
gennemføre når du bliver statsminister?

2. Sverige er på vej med et mål om at blive 
verdens første fossilfri velfærdsstat. 
Hvad er din ambition for den grønne 
omstilling i Danmark?

3. Hvilket konkret resultat vil du gerne 
huskes for når du en dag forlader politik?



1. Sammenhæng mellem vækst og 
organisering

2. Udvikling af ledergruppens 
betydning for en værdibaseret 
organisation

3. Hvordan sikrer GATE 21 sig at gribe de 
store muligheder på klimaområdet?




