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Baggrund
Med aftalen om "Et grønnere Danmark" fra juni 2014, blev regeringen, SF og
Enhedslisten enige om at etablere et ”Innovationsforum for grønne løsninger og
bæredygtig produktion”, som på baggrund af faglige drøftelser skal levere input til
regeringens indsats for at fremme den grønne omstilling i erhvervslivet.
Innovationsforummets opgaver
Innovationsforummet skal styrke grundlaget for, at den offentlige regulering mv.
indrettes på en måde, der giver rum til innovation og grøn omstilling i erhvervslivet.
Forummet skal sikre videnopbygning og erfaringsindsamling og kan komme med
forslag til ændret regulering, offentlige indkøb mv., som kan fremme innovation og
udbredelse af nye grønne teknologier og forretningsmodeller i virksomhederne.
Innovationsforummet kan særligt se på tre overordnede emner:





Mulighederne for at fremme innovation og udbredelse af nye teknologier
gennem ”smart regulering”, hvor det er muligt for virksomhederne at leve op
til reglernes formål vha. nye produkter, løsninger eller forretningsmodeller i
stedet for, - som traditionalt -, at skulle leve op til teknologiske krav.
Muligheder for at fremme nye grønne forretningsmodeller og understøttende
teknologier
Nytænkning inden for incitamentsskabende offentlige instrumenter, herunder
fx i form af anprisning, godkendelser, indkøb og benchmarking.

Innovationsforum kan bestille analyser og inddrage internationale erfaringer i sit
arbejde.
Innovationsforums anbefalinger skal bidrage til at styrke væksten og danske
virksomheders konkurrenceevne gennem en omkostningseffektiv grøn omstilling.
Forslagene formuleres under hensyntagen til regeringens strategi for intelligent
offentligt indkøb samt regeringens arbejde med bedre regulering.
Forummets arbejde igangsættes snarest, og allerede i løbet af 2015 kan forummet
fremlægge analyser og oplæg inden den første egentlige afrapportering i efteråret
2015.
Sammensætning og sekretariatsbetjening mv.
Innovationsforum sammensættes af relevante faglige eksperter, som har indsigt i nye
lovende teknologier, iværksætteri, samspil mellem regulering og innovativ
erhvervsudvikling samt hvilke incitamenter, i form af fx anprisning, godkendelser,
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benchmarking, off. indkøb mv., der fremmer innovation og udbredelse af nye
teknologier i danske virksomheder.
Forummet sammensættes af en formand og 7 øvrige medlemmer, som alle udpeges
af erhvervs- og vækstministeren i dialog med miljøministeren og klima-, energi- og
bygningsministeren. Der lægges i udvælgelsen af medlemmer vægt på indsigt i
ressourceeffektivitet, grøn omstilling og forretningsudvikling.
Innovationsforummet sekretariatsbetjenes af en tværministeriel arbejdsgruppe
bestående af Erhvervs- og Vækstministeriet (formand), Miljøministeriet,
Finansministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Øvrige ministerier
inddrages efter behov.
Innovationsforummets anbefalinger forelægges regeringen, og forligspartierne
orienteres forud for offentliggørelse.
Virksomhedsforum for enklere regler høres i relevant omfang vedrørende forslag fra
Innovationsforum for grønne løsninger og bæredygtig produktion, der kan indebære
ændringer af lovmæssige eller administrative karakter.
Opfølgningen på forummets anbefalinger kan i relevant omfang samordnes med
Taskforce for Grøn Regelforenkling i 2016-2017.

