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GATE 21 - om udbytte og værdi af medlemskab og partnerskab 

Om Gate 21 

Gate 21 er et partnerskab mellem offentlige myndigheder, virksomheder og vidensinstitutioner, der 

arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling. Gennem tværgående projekter efter den 

såkaldte Triple Helix-model skaber Gate 21 fælles interesser, der har fokus på at sikre vidensudveksling  og 

skabe innovative løsninger. Dette giver Gate 21’s medlemmer og partnere en unik mulighed for at få indsigt 

i ny viden og nye muligheder samt at skabe synergi mellem grøn omstilling og vækst.  

Gate 21 favner projekter inden for indsatsområderne: Transport, Smart City, Energi & Ressourcer, Grøn 

vækst og Byg & By. Således er Gate 21 stedet, hvor der skabes nye, innovative løsninger på klimaets 

udfordringer. 

Gate 21 udgiver halvårligt publikationen Insight 21 med information om de resultater, Gate 21 opnår 

sammen med medlemmer og partnere. 

Medlemskab af og partnerskab i Gate 21 

Medlemskredsen og partnerkredsen i Gate 21 består af offentlige myndigheder, forsknings- og 

uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med klima, energi og 

miljø. Medlemmer kan blive partnere, og partnere er automatisk også medlemmer. 

Bestyrelsen for Gate 21  

Gate 21’s bestyrelse har tolv medlemmer: 

 Fire af medlemmerne udpeges ved Gate 21’s Borgmesterforum. Udpegning af de fire kommunale

bestyrelsesmedlemmer sker for to år ad gangen dog således forskudt, at to medlemmer vælges hvert år

til Borgmesterforum.

 Et medlem kan udpeges af regionsrådet i Region Hovedstaden.

 Fem af medlemmerne vælges på Gate 21’s ordinære generalforsamling blandt de ikke-kommunale

partnere. Mindst to vælges fra det private erhvervsliv og mindst to fra forsknings- og

uddannelsesinstitutioner.

 Et medlem udpeges af den nyvalgte bestyrelse umiddelbart efter den ordinære generelforsamling.
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Den nuværende bestyrelse består af: 

Steen Christiansen (formand): Borgmester, Albertslund Kommune; Martin Manthorpe (næstformand): 

Direktør for strategi og forretningsudvikling, NCC Construction Danmark A/S; Thomas Lykke Pedersen: 

Borgmester, Fredensborg Kommune; Henrik Rasmussen: Borgmester, Vallensbæk Kommune; Willy Eliasen: 

Borgmester, Egedal Kommune; Morten Kabell: Teknik- og Miljøborgmester, Københavns Kommune; Lars 

Gullev: Direktør for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS); Ulf Christensen: Administrerende direktør, 

Kuben Management A/S; Niels Axel Nielsen: Koncerndirektør for Erhverv og Myndigheder, Danmarks 

Tekniske Universitet; Thorkild Ærø: Direktør, Statens Byggeforskningsinstitut; Özkan Kocak: 

Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden; Niels Carsten Bluhme (teknisk rådgiver for bestyrelsen, uden 

stemmeret): Direktør for området By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, Albertslund Kommune. 

Gate 21’s formål 

Gate 21 er juridisk organiseret som en forening. Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudvik-

lingsaktiviteter inden for innovation, vidensdeling og vidensopbygning samt anvendelse af ny teknologi 

inden for områderne klima, energi og miljø.  

Foreningens aktiviteter omfatter blandt andet etablering af innovationsmiljøer, samarbejde og netværk 

mellem private virksomheder, offentlige myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for 

områderne klima, energi og miljø.  

Foreningen kan endvidere inden for samme områder varetage andre kommunale eller regionale opgaver i 

det omfang, der er tale om særskilt finansierede tilgrænsende aktiviteter. Foreningen kan således ikke 

anvende kontingentmidler til sådanne aktiviteter. 

Foreningen skal gennem sit virke sigte på at fungere som eksempel på fordele ved offentlig/privat 

innovation (OPI) samt strategiske partnerskaber mellem offentlige aktører, private virksomheder og 

forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 

Medlemskab af foreningen er åbent for offentlige myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, 

private virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med klima, energi og miljø. 

Gate 21’s strategi 

I maj 2015 vedtog bestyrelsen en ny strategiplan 2015-2018 for Gate 21. 

Den nye strategi i Gate 21 tager udgangspunkt i at bruge regionernes og kommunernes efterspørgsel til at 

udvikle, demonstrere og udbrede nye energi- og ressourceeffektive løsninger på klima- og energiområdet. 

Region Hovedstaden og en række kommuner i Greater Copenhagen har vedtaget ambitiøse mål for 

omstillingen til et fossilfrit samfund. Det er grundlaget for, at Greater Copenhagen kan blive den førende 

region i verden inden for grøn omstilling og vækst, fordi de langsigtede og ambitiøse målsætninger giver 

danske virksomheder sikkerhed for at investere i udvikling af nye energi- og ressourceeffektive løsninger. 

Det vil styrke danske virksomheders forspring, og det vil tiltrække udenlandske investeringer i danske 

virksomheder. 
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I de kommende fire år vil Gate 21 sammen med sin voksende partnerkreds arbejde målrettet for at gøre 

Greater Copenhagen til verdens førende region for grøn omstilling og vækst. Gate 21 vil bidrage med 

videndeling, konkrete samarbejdsprojekter og etablering af Living Labs, hvor kommuner og regioner stiller 

sig til rådighed som testbeds og showrooms for udvikling og demonstration af virksomheders nye grønne 

løsninger. 

Vision 

Gate 21 vil bidrage til at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region inden for grøn omstilling og 

vækst. 

Mission 

Gate 21 samler kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner om at udvikle og udbrede 

ressourceeffektive løsninger, der understøtter grøn omstilling og fremmer grøn vækst.  

Strategihus 

Gate 21 har udviklet et strategihus, der skitserer vision, mission og kerneydelser til partnerne. 
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Strategiske samarbejdspartnere 

Gate 21 udgøres af en stærk partnerkreds. I tillæg hertil samarbejder Gate 21 med strategiske 

samarbejdspartnere, der bidrager til at skabe grøn omstilling og vækst i Greater Copenhagen, herunder 

Energiklyngecenter Sjælland, Dansk SymbioseCenter, CLEAN, Væksthusene, Copenhagen Capacity og State 

of Green med flere. Et tæt samarbejde mellem de centrale erhvervsfremmeaktører er afgørende for at 

indfri Gate 21’s vision. 

Faglige indsatsområder 

I Gate 21 arbejder vi med grøn omstilling og vækst gennem fem faglige indsatsområder: 

Transport: Gate 21 arbejder med partnerkredsen om at udvikle og udbrede konkrete mobilitets-

løsninger i kommunerne. Projekterne handler blandt andet om at udvikle nye mobilitets-

services, teknologier og plænlægningsværktøjer, der kan bidrage til at mindske transportens 

CO2-udledning og trængsel. 

Smart City:  Gate 21 arbejder for at udvikle og teste nye Smart City-løsninger, som kommunerne imple-

menterer i deres daglige praksis. Smart City-projekterne handler blandt andet om at udvikle 

nye smart-grid løsninger for kommunernes energi-, vand- og varmeforsyning og at teste dem 

lokalt i kommunerne. Udviklingen af Smart City-løsninger sker i samarbejde med centrale 

aktører i Danmark inden for forskning, teknologi og den private sektor. 

Energi &  Gate 21 arbejder for at skabe en platform, hvor private og offentlige aktører samarbejder om 

Ressourcer: strategisk energiplanlægning. Projekterne handler om at udvikle og udbrede nye teknologier 

og forretningsmodeller, der bidrager til en grøn omstilling af vores energisektor gennem 

blandt andet optimal udnyttelse af ressourcer, energibesparelser og vedvarende energi. 

Grøn vækst: Gate 21 arbejder for, at kommuner skal være en central aktør i at skabe grøn vækst, der 

sikrer bæredygtig udnyttelse af ressourcer, innovation i den private sektor og omstilling til et 

fossilfrit samfund. Projekterne udvikler metoder, værktøjer og samler erfaring, så der kan 

udvikles best practice for samarbejdet på tværs af Gate 21’s indsatsområder. 

Byg & By: Gate 21 arbejder for, at kommuner gennem offentlige/private samarbejder kan udvikle 

løsninger, der sikrer bæredygtig byudvikling og øget trivsel blandt borgerne. Projekterne har 

blandt andet fokus på CO2-reduktion, ressourceforbrug, energiforsyning og udbredelse af 

vedvarende energi. 

Udgangspunktet for projekter i Gate 21 er kommunernes udfordringer inden for klima- og energiområdet. I 

projekterne stræbes der efter at udvikle nye teknologier eller kompetencer, som understøtter 

kommunernes indsats for grøn omstilling og erhvervslivets muligheder for grøn vækst. Gate 21 arbejder 

hele tiden med at udvikle nye projekter i tæt samarbejde med partnerkredsen og opfordrer derfor partnere 

og andre aktører til at byde ind med nye projektideer eller kontakte os for at høre, hvordan man komme 

med i foreningens nuværende projekter. 
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Partnere og medlemmer pr. januar 2016 

Blandt partnerne er 21 kommuner; Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Egedal, Fredensborg, 

Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, 

København, Køge, Malmö, Odense, Solrød og Vallensbæk. Partnere er også blandt andre Region 

Hovedstaden, vidensinstitutioner som DELTA og DTU samt virksomheder som Movia, Vestforbrænding, 

Realdania By, DONG Energy, NCC og HOFOR.  

Som partner i Gate 21 er man samtidig medlem af foreningen. 

Medlemmerne er otte kommuner; Gentofte, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hillerød, Lyngby-Taarbæk, 

Roskilde og Rudersdal samt en række virksomheder, blandt andre Attention, HORTEN og BIOFOS.  

Aktiviteter i foreningen 

Gate 21 holder hvert år en række arrangementer. 

Faste årlige arrangementer for partnere og medlemmer: 

 Generalforsamling: Gate 21's partnere og medlemmer (uden stemmeret) inviteres hvert år til

generalforsamling, hvor der blandt andet vælges bestyrelsesmedlemmer. Alle partnere er

stemmeberettigede på generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed. Der påhviler ikke

foreningens partnere og medlemmer hæftelser eller forpligtelser, der påhviler foreningen.

 Borgmesterforum: Årligt møde for borgmestrene hos Gate 21's kommunale partnere og medlemmer,

med blandt andet den opgave at rådgive bestyrelsen om politiske prioriteringer i relation til den

strategiske udvikling af Gate 21, kommende indsatsområder, strategiske samarbejdspartnere med

videre.

 Teknisk Direktør Forum: Møde to gange årligt for tekniske direktører hos kommunale partnere og

medlemmer med det formål at sikre inddragelse og involvering fra det strategiske niveau i

kommunerne i Gate 21’s fremadrettede arbejde.

 Strategisk Forum: Årligt arrangement hvor Gate 21's partnere og medlemmer definerer partnerskabets

strategiske udvikling.

 Projektudviklingsworkshops: Gate 21 inviterer løbende partnere og medlemmer til projektudviklings-

workshops inden for de fem indsatsområder.

De løbende arrangementer/temamøder med mere annonceres på www.gate21.dk/kalender 

Udbytte og værdi af medlemsskab af og partnerskab i Gate 21 

I nedenstående parallelopstilling er der givet en præsentation af, hvilket udbytte og hvilken værdi et 

medlemskab af eller et partnerskab i Gate 21 giver. Opstillingen indledes med en nærmere beskrivelse af 

medlemskab og partnerskab og afsluttes med angivelse af priser for medlemskab og partnerskab. 

http://www.gate21.dk/kalender
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GATE 21 – PARALLELOPSTILLING AF  MEDLEMSKAB OG PARTNERSKAB 

Q/A Medlem Partner 

Hvad er et 

medlem-/ 

partnerskab? 

Medlemskab af foreningen er åbent for 

offentlige myndigheder, forsknings- og 

uddannelsesinstitutioner, private virksomheder 

og organisationer, der beskæftiger sig med 

klima, energi og miljø. 

Med et medlemskab bliver du del af det 

omfattende netværk af kommuner, 

virksomheder og forskningsinstitutioner, som 

arbejder med at skabe et bæredygtigt samfund 

og grøn vækst i Danmark. 

Med et medlemskab af Gate 21 holder du dig 

opdateret om de vigtigste initiativer og 

projekter inden for klima- og energiløsninger til 

kommunerne. 

Et partnerskab af foreningen giver fuld adgang 

til deltagelse i Gate 21’s aktiviteter, herunder 

forberedelse af Gate 21-projekter.  Et 

partnerskab inkluderer medlemskab. 

Som partner i Gate 21 er du med til at udvikle 

nye løsninger på kommunernes 

klimaudfordringer. Gate 21 faciliterer projekter 

med stor volumen og ekstern funding, og vi 

gennemfører dem i samarbejde med et bredt 

netværk af innovative og kompetente partnere 

fra kommuner, virksomheder og 

vidensinstitutioner. 

Med et partnerskab i Gate 21 viser du desuden, 

at din grønne profil ikke bare er ord, men også 

handling, og du får en stærk eksponering på 

vores hjemmeside og i vores øvrige 

kommunikation. 

Hvad gælder 

yderligere for 

et medlem-/ 

partnerskab. 

Medlemmer har mulighed for at deltage i et 

nærmere afgrænset spektrum af aktiviteter i 

Gate 21. 

Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for, hvilke 

aktiviteter medlemmerne kan deltage i. 

Der indgås en partnerskabsaftale, som 

beskriver samarbejdets indhold og mål. 

Samarbejdet mellem partnerne sker naturligvis 

med respekt for gældende lovgivning, 

herunder konkurrence- og udbudsregler med 

videre. 

Hvad er 

udbyttet/ 

værdien for et 

medlem/ 

en partner?  

- Generelt

 Løbende opdatering om Gate 21’s vigtigste

initiativer og projekter inden for klima- og

energiløsninger til kommunerne og

orientering om vilkår for deltagelse i

projekterne.

 Mulighed for deltagelse i enkelte konkrete

projekter og aktiviteter efter nærmere

aftale.

 Gate 21:

 varetager de opgaver og foretager de

indsatser, der følger af parternes

nærmere aftale herom, herunder

afholdelse af møder, workshops og

konferencer med henblik på at

identificere partnernes ønsker til fælles

projekter og aktiviteter inden for Gate

21’s faglige indsatsområder.
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 Løbende orientering om kommunernes

arbejde med klima- og energiløsninger.

 Ret til eksponering på Gate 21’s

hjemmeside med link til egen hjemmeside.

 Mulighed for eksponering gennem Gate

21’s øvrige kommunikationskanaler.

 Mulighed for deltagelse i møder, workshops

og konferencer i Gate 21.

 Tilbud om deltagelse i networking og

kompetenceudvikling inden for klima- og

energiløsninger til kommunerne.

 Mulighed for at deltage i Gate 21’s

generalforsamling (uden stemmeret), Gate

21’s Strategiske Forum, Teknisk Direktør

Forum og Borgermesterforum. Medlemmet

kan optages som egentlig partner i Gate 21.

 Værdifuld information om Gate 21’s

kommende projekter og vilkårene for at

deltage.

 Deltagelse i arrangementer med gode

muligheder for networking.

 Førstehåndsviden om kommunernes

arbejde med klima- og energiløsninger.

 faciliterer indgåelse af strategiske

samarbejder og netværk med øvrige

medlemmer af og partnere i Gate 21.

 profilerer partnerskabet med

kommunen, herunder på Gate 21’s

hjemmeside og i øvrigt materiale.

 udfærdiger projektansøgninger

sammen med partnerne rettet mod

eksterne donorer.

 varetager projektledelse og -

administration med videre af

partnerprojekter, som opnår

nødvendig finansiering, således at

partnerne kan fokusere på

projekternes faglige indhold.

 forestår og sikrer vidensdeling og

vidensspredning af projektresultater

med videre, der fremkommer i

forbindelse med gennemførelse af

partnerskabets aktiviteter, herunder

holder kommunen behørigt orienteret

herom.

 stiller lokalefaciliteter til rådighed for

partnerskabets aktiviteter efter

nærmere aftale herom.

 Indflydelse på valg af bestyrelse.

 Stærk eksponering af din virksomheds

kompetencer og egne projekter i Gate 21´s

kommunikation.
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Ved at skabe leverancer på tværs af 

indsatsområderne medvirker Gate 21 til at 

udvikle synergi mellem foreningens partnere. 

Dette indebærer blandt andet: 

 Udbredelse af innovative finansierings- og

udbudsmodeller.

 Analyse af regioners og kommuners

udfordringer.

 Netværk og kompetenceudvikling for

medarbejdere hos kommuner og i

virksomheder.

 Videndeling om best practice, nationalt og

internationalt.

 Matchmaking og offentligt-privat

samarbejde (OPS) mellem kommuner,

vidensinstitutioner og private

virksomheder.

 Erfaringsbaseret policypåvirkning.

- Særligt for

kommuner

Do.  Adgang til en mere energi- og

ressourceeffektiv klimaindsats.

 Mulighed for med egne ideer og behov at

forme beskrivelsen og gennemførelsen af

fondsstøttede projekter.

 Adgang til at udvikle, afprøve og

demonstrere nye løsninger sammen med

andre kommuner, virksomheder og

vidensinstitutioner.

 Mulighed for at sikre, at kommunens

medarbejdere på klimaområdet løbende

udvikler deres kompetencer.
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 Mulighed for at sikre videndeling med de

øvrige partnerkommuner og  tilknyttede

virksomheder samt forsknings- og

undervisningsinstitutioner.

- Særligt for

virksomheder

Do.  Adgang til at udvikle morgendagens

kommercielle energi- og ressourceeffektive

løsninger.

 Mulighed for at udvikle, afprøve og

demonstrere nye teknologier, koncepter

med videre i samarbejde med ambitiøse

virksomheder, kommuner og

forskningsinstitutioner.

 Enkel adgang til indsigt i

partnerkommunernes behov og et

kommunalt marked for klima- og

energiløsninger i milliardklassen.

 Mulighed for at gå foran på et grønt

vækstområde med globalt perspektiv.

- Særligt for

videns -

institutioner

Do.  Adgang til at generere ny viden, der bliver

brugt til udvikling af morgendagens energi- 

og ressourceeffektive løsninger.

 Mulighed for at omsætte

forskningsresultater til praktiske og

konkrete løsninger sammen med andre

kompetente partnere.

 Mulighed for at formidle ekspertise og

viden i dialog med en række vigtige spillere

inden for udvikling af løsninger på energi- 

og miljøområdet.
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Hvad er 

prisen? 

Kommuner: 

50.000 kr. årligt 

Andre: 

25.000 kr. årligt 

Der udstedes et medlemsbevis, som fastlægger 

medlemskabet.  

Betaling for partnerskab inkluderer også 

betaling for medlemskab. 

Kommuner: 

25.000 kr. årligt (i kommunalt  

partnergrundbeløb) plus  5 kr. pr. borger, dog 

maksimalt 275.000 kr. årligt. 

Regioner: 

250.000 kr. årligt 

Styrelser: 

50.000 kr. årligt 

Virksomheder:  

1-5 ansatte: 25.000 kr. årligt

6-20 ansatte: 50.000 kr. årligt

21-40 ansatte: 75.000 kr. årligt

> 40 ansatte: 100.000 kr. årligt

Boligselskaber, organisationer, foreninger og 

lignende: 

50.000 kr. årligt 

Universiteter/vidensinstitutioner: 

25.000 kr. årligt 

Der indgås en partnerskabsaftale, som 

beskriver samarbejdets indhold og mål. 

Der indgås partnerskabsaftaler med 

henholdsvis offentlige og private 

virksomheder, universiteter, organisationer 

med videre, som fastlægger partnerskabet. 


