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Kommissorium for Grønt Iværksætterpanel 

Baggrund 
Iværksættere med grønne løsninger en vigtig del af den grønne omstilling 
af Danmark. Vi har som samfund brug for et stærkt grønt iværksættermiljø, 
der kan skabe nye ideer og løsninger, og bidrage til, at mere viden og forsk-
ning bliver kommercialiseret til nye grønne iværksættersucceser. 

Regeringen nedsætter derfor et grønt iværksætterpanel. 

Formål med og indhold af panelets arbejde 
Panelet skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan understøtte, at 
Danmark får flere succesfulde, grønne iværksættere og bliver kendt som et 
grønt iværksætterland. Samtidig skal panelet bidrage til at løse udfordrin-
gen med at koble forsknings- og uddannelsesinstitutionernes viden til virk-
somheder, herunder gennem erfaringer og netværk bidrage aktivt til at 
fremme grønne løsninger.  

Iværksætterpanelet skal fungere som et eksperimentarium, der inden for 
den afsatte økonomiske ramme kan igangsætte udvikling og test af nye me-
toder og initiativer til at understøtte udvikling og skalering af nye grønne 
iværksættervirksomheder i Danmark. Det kan fx være gennem test af nye 
tilgange til matchmaking, videndelings- og opbygningsaktiviteter samt ud-
møntning af midler til mindre, eksperimentende pilotprojekter og testforløb 
inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer.  

Konkret skal panelet: 
- Løbende opsamle og generere den nyeste viden om grønt iværksæt-

teri, herunder fra andre lande, og bringe disse erfaringer ud i det
danske økosystem.

- Udmønte midler til igangsættelse af aktiviteter med fokus på grønt
iværksætteri, herunder eksperimenterende pilotprojekter.

- Anvende erfaringer fra de igangsætte aktiviteter til at komme kon-
krete anbefalinger til regeringen, heriblandt om initiativer, der bør
iværksættes i større skala.

Panelet skal i sit arbejde tage højde for det eksisterende erhvervs- og inno-
vationsfremmesystem, og hvordan deres anbefalinger og indsatser forhol-
der sig til allerede igangsatte indsatser og programmer, aktører og arbejds-
delingen imellem dem.  
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Panelet skal i udformningen af sine anbefalinger inddrage eksisterende ana-
lyser og viden på området, og kan igangsætte selvstændigt analysearbejde 
i regi af sekretariatet inden for den afsatte økonomiske ramme, evt. i sam-
arbejde med en internationalt anerkendt vidensinstitution som OECD.  
 
Panelet kan desuden søge international inspiration fra andre relevante lande 
efter behov, herunder inddrage fx svenske, tyske, amerikanske og holland-
ske erfaringer med at udklække og skalere grønne iværksættervirksomhe-
der. 
 
Organisering og proces 
Iværksætterpanelet sammensættes af iværksættere, videnpersoner og inve-
storer, der har viden, erfaring og netværk inden for grønt iværksætteri.  
 
Panelet sammensættes af en formand og 9 andre medlemmer. Medlem-
merne udpeges personligt og repræsenterer derfor ikke den virksomhed el-
ler organisation, de ejer eller er ansat i.  
 
For at sikre en bred forankring og inddragelse på tværs af det danske iværk-
sætterøkosystem, kan panelet inddrage en større sparringskreds i sit ar-
bejde. Den netværksbaserede tilgang til panelets opbygning afspejler et 
vigtigt element i en stærk iværksætterkultur, og understøtter dynamik og 
legitimitet i panelets arbejde. 
 
Vækstfonden, Innovationsfonden, erhvervsorganisationer, aktører fra 
iværksætterøkosystemet og andre relevante interessenter informeres og 
inddrages efter behov. Panelet kan afholde møder og aktiviteter med fx 
iværksættere, universiteter, ”grønne” eksperter og erhvervsfolk. 
 
Panelet betjenes af et sekretariat forankret i Erhvervsstyrelsen. Relevante 
ministerier inddrages efter behov. 
 
Panelet igangsætter projektaktiviteter og udmønter puljemidler medio/ul-
timo 2021 og 2022.  
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