
FN17 - Trænings- og elitecenter for Verdensmålene 

Baggrund 

FN’s 17 verdensmål danner rammen for den globale udviklingsindsats frem mod 2030. Eksperter forudsiger, 

at markedet for løsninger til at indfri målene globalt overstiger 70 billioner kr. om året og bidrager til 380 

mio. jobs. Verdensmålene udgør en ny global ramme for virksomhederne og er de konkurrenceparametre 

som de fremover kommer til at måle sig på. Flere danske virksomheder har allerede positioneret sig på sit 

bidrag til en bæredygtig fremtid.  Målene rummer dog potentiale for at langt flere drager nytte heraf. 

Flere tiltag er iværksat. FN har bl.a. gennemført et forløb, hvor 30 virksomheder har modtaget sparring. 

Ordningen var god for de ressourcestærke virksomheder med en klar strategisk stillingtagen. Ordningen har 

haft svært ved at engagere mindre og mere ”strategisk usikre” virksomheder. Ligeledes er mange temadage 

og kampagner om målene på vej – men hvad gør man som virksomhed efterfølgende? 

 

SMV virksomhedernes behov og motivation  

Der kan være langt fra virkeligheden hos en almindelig tømrer-virksomhed, en mindre 

produktionsvirksomhed eller en lokal servicevirksomhed til den virkelighed, der tegner sig, når man kigger 

på de 17 Verdensmål. De fleste virksomheder har fokus på at skabe en god og stabil forretning, der sikrer et 

godt liv for ejeren og medarbejderne. 

Men Verdensmålene kommer snigende ind i vores hverdag, uanset om det er som privatperson eller som 

virksomhed. Det kan være politiske beslutninger, der stiller krav om ændret adfærd og opstiller nye regler 

for en mere ansvarlig drift. Det kan også være kunder – uanset om det er privatkunder eller erhvervskunder 

– der som led i deres strategi ønsker at handle med virksomheder, der forholder sig til Verdensmålene. 

Endelig kan det være medarbejderne, der ”stemmer med fødderne” ved at vælge virksomheder fra, som 

ikke har bæredygtighed og socialt ansvar på agendaen. 

Der kan således både være interne og eksterne drivere for virksomhederne, der tilskynder til at interessere 

sig for, hvordan de kan bruge Verdensmålene konstruktivt i strategien og/eller forretningsudviklingen. 

Uanset hvad der driver behovet, er der manglende viden og indsigt i, hvad Verdensmålene konkret kan 

bruges til. Det er ikke nok med foredrag, artikler og rapporter til at skabe klarhed og ejerskab hos 

hovedparten af SMV-virksomhederne. 

 

FN17 - træningscenter 

Der er brug for et fysisk sted, hvor flere virksomheder, især SMV’er, kan forløse deres fulde potentiale. Der 

er brug for et sted, hvor eksisterende virksomheder og start ups kan blive opmærksomme på mulighederne 

i målene og inspireret til at gå videre, hvor de kan blive undervist i konkretet værktøjer og hjulpet med 

implementering herunder også synliggørelse af indsatsen. Der er brug for et trænings- og elitecenter i FN 

17 verdensmål. 

Efter model fra sportens verden etableres et center, hvor virksomheder kan sende udvalgte (eller alle) 

medarbejdere hen for at modtage koncentreret træning med udgangspunkt i virksomhedens egne styrker 

og svagheder. Medarbejderne introduceres her til konkrete værktøjer, tilpasset SMV segmentet, der kan 



hjælpe dem med at omsætte målene til bevidste og målrettede initiativer i deres virksomheder. Opfølgning 

på kursisternes arbejde og virksomhedernes implementering sikrer effekt både for virksomheden og for 

målopfyldelse.  

Elitecentret består af tre sammenhængende dele:  

Et FN17 Akademi, hvor ansatte i etablerede virksomheder og potentielle start ups fysisk kan komme og 

deltage i inspirationsarrangementer, modtage undervisning i konkrete værktøjer samt deltage i fælles- eller 

individuelle forløb a la fokuserede træningslejre med henblik på implementering og effekt.  

En FN17 Inkubator, hvor start ups og etablerede virksomheder kan sidde fysisk sammen og herigennem 

drage nytte af hinandens viden, erfaring og netværk omkring håndtering af målene og implementering af 

konkrete tiltag og nye forretningsmodeller. Virksomheder tilbydes ad hoc sparing og vejledning fra 

centerets ansatte samt tilknyttede eksterne partnere herunder virksomheder med erfaring i målene.   

Et FN17 Eksploratorium, der fungerer som et udstillingsvindue for verdensmålene og de danske 

virksomheder der gør en forskel. Udstillingen kan bruges af de deltagende virksomheder til italesættelse af 

indsats og alternativt showroom over for kunder og øvrige stakeholdere. Udstillingen bygger bro til 

slutbrugere via aktiviteter for erhvervsdelegationer, offentlige institutioner (herunder skoler og 

uddannelsesinstitutioner) og private. Målsætningen er et egentligt oplevelsescenter, hvor især inddragelse 

af ny teknologi som Virtual og Augmented reality bidrager til oplevelsen.  

 

Fysisk placering 

FN17 Træningscentret placeres i et af Danmarks ”epicentre” for forskning og udvikling inden for den 

biobaserede økonomi – nemlig i miljøet omkring Aarhus Universitet Foulum og Agro Business Park – i 

Viborg Kommune. Placeringen giver direkte adgang til forskere og virksomheder med speciale inden for 

fremtidens landbrugsproduktion, fremtidige energiformer samt forskning inden for klima og miljø. Dertil 

kommer, at placeringen er tæt på en række virksomheder, der gennem flere år har arbejdet målrettet og 

professionelt med Verdensmålene, bl.a. Grundfos, Hedeselskabet og Peter Larsen Kaffe. 

 

Organisering og drift 

Elitecentret etableres og drives i et unikt og bredt partnerskab mellem private virksomheder, 

erhvervsfremmeaktører og offentlige institutioner og er således i sig selv et godt eksempel på verdensmål 

nr. 17 – partnerskab for handling. Bag centret står Viborgegnens Erhvervsråd, Viborg Kommune, Viborg 

Innovationsfond, Peter Larsen Kaffe, Grundfos, Hedeselskabet, EON Reality og Den Erhvervsdrivende Fond 

Agro Business Park Foulum, hvor centret fysisk etableres. 

Ovenstående partnere vil indgå i en styregruppe/bestyrelse bag initiativet og dermed bidrage til en meget 

bred forankring og en stor rækkevidde ud mod de SMV virksomheder, som det primært handler om at 

betjene. Centret skal drives med udgangspunkt i en dynamisk, partnerskabs tankegang, hvor en lille fast 

stab suppleres af en kreds af eksperter på de forskellige områder, som hentes ind ad hoc til de specifikke 

opgaver. 

 

 



Økonomi, mål og tidsplan 

Ambitionen er inden for 3 år og et samlet budget på 8,2 mio. kr., at elitecentret inkl. partnerskabsmodellen 

bag bliver internationalt anerkendt som værdiskabende værktøj med mulighed for tilpasset replikation. 300 

virksomheder deltager i akademi aktiviteter – heraf implementerer 100 virksomheder målene og bidrager 

til en mere bæredygtig fremtid samtidigt med, de gør egen forretning mere stabil. Et blivende 

inkubationsmiljø etableres, hvor 15 nye virksomheder opstår med udgangspunkt i forretningsmodeller 

baseret på verdensmålene. Et interaktivt oplevelsescenter etableres, hvor 2500 besøgende informeres om 

behovet for bæredygtighed samt konkrete nye løsninger.  

Centret forventes at starte op i første halvår 2020. 

Finansieringen søges sammensat i en kombination af: 

• Private fonde 

• Statslige puljer 

• Kommunal bevilling 

• Erhvervsmæssige sponsorater 

• Deltager-betaling 

 

 

 

 

 


