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Høring af territorialplan for Fonden for Retfærdig Omstilling 
 

TEKNIQ Arbejdsgiverne har modtaget ovenstående høring og har i den forbindelse 

følgende bemærkninger. 

 

Som en del af EU’s flerårige finansielle ramme etableres den nye EU-fond Fonden 

for Retfærdig Omstilling. Danmark forventes at modtage i alt 363 millioner kroner 

i løbet af årene 2021 til 2027. Fonden skal hjælpe virksomhederne med udfasning 

af produktion af fossilt brændsel. Navnlig set i forhold til den forventede arbejds-

tagertilpasning, udfasning af produktionen af fossilt brændsel samt omlægningen 

af drivhusgasintensive produktionsprocesser.  

 

De udpegede områder er Nordjylland og Sydjylland, der udpeges som støtteberet-

tigede landsdele. Nordjylland udpeges med udgangspunkt i behovet for omlæg-

ning af drivhusgasintensive produktionsprocesser, og Sydjylland udpeges med ud-

gangspunkt i at afbøde konsekvenserne af udfasning af produktion af fossile 

brændstoffer i blandt andet Nordsøen. 

 

Overordnet støtter TEKNIQ Arbejdsgiverne op om fondens formål og strategi. Der-

til skal føjes, at det er vigtigt at sikre synergi mellem udmøntningen af midler via 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Fonden for Retfærdig omstilling.  

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne deler analysen af, at den grønne omstilling kræver en stor 

stigning i antallet af faglærte, og at det særligt vil være smede, elektrikere og 

vvs’ere, der er behov for. Derfor deler TEKNIQ Arbejdsgiverne også udkastets 

store fokus på opkvalificering af kompetencer. I denne sammenhæng er det væ-

sentligt for TEKNIQ Arbejdsgiverne at understrege behovet for at inkludere leve-

randørkæden til de specifikke virksomheder og industrier, der forventes at have 

en særlig udfordring med den grønne omstilling. 

 

I forhold til en tæt koordinering med relevante erhvervsuddannelser foreslår TEK-

NIQ Arbejdsgiverne, at der under kompetencesporet tilføjes følgende passus: 

 

”I tilrettelæggelsen af kommende opkvalificeringsforløb inddrages relevante ar-

bejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer med det formål at sikre det bedst mu-

lige match mellem eksisterende uddannelser og nye opkvalificeringsforløb.” 

Erhvervsstyrelsen 
Vejlsøvej 29 
8600  Silkeborg 
 
Sendt pr. mail til de@erst.dk  
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TEKNIQ Arbejdsgiverne er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for særligt instal-

lationsbranchen og den grønne industri. Derfor har vi som organisation også sær-

lige forudsætninger for at kunne bidrage til udviklingen af kompetenceforløb in-

denfor de specifikke faggrupper, der efterspørges. TEKNIQ Arbejdsgiverne stiller 

sig i den sammenhæng til rådighed for udviklingen af disse forløb. 

 

Investeringer i test- og demonstrationsanlæg 

Det bemærkes i udkastet til territorialplan for retfærdig omstilling på side 14, at 

man ser i retning af at understøtte Aalborg Portlands gennem støtte til test og de-

monstrationsanlæg. TEKNIQ Arbejdsgiverne støtter op om behovet for at udvikle 

Danmarks samlede kapacitet for test- og demonstrationsanlæg. I denne sammen-

hæng ønsker TEKNIQ Arbejdsgiverne at fremhæve behovet for, at disse anlæg til-

rettelægges, så de støtter op om et bredere udsnit af industrien. Det er således 

TEKNIQ Arbejdsgivernes vurdering, at et snævert fokus på at reducere CO2 udled-

ningen fra Aalborg Portland ikke vil være til gavn for den samlede vækst og be-

skæftigelse. 

 

I relation til ovenstående støtter TEKNIQ Arbejdsgiverne programmets mål om at 

investere i test- og demonstrationsanlæg til gavn for leverandørerne til den 

grønne industri som beskrevet i Territorialplanen side 21. 

 

Relationen mellem udmøntningen af Fonden for Retfærdig omstilling og øvrige 

initiativer 

TEKNIQ Arbejdsgiveren støtter de overordnede målsætninger for udmøntningen 

af Fonden for Retfærdig Omstilling og deler også perspektiverne i, at fondens mid-

ler er bedst brugt i relation til at forberede og understøtte omstilling til en grøn-

nere og mere digital økonomi. Dog ønsker TEKNIQ Arbejdsgiverne at bemærke be-

hovet for en fleksibilitet hen over udmøntningsperioden således, at midler kan 

omdirigeres til aktiviteter indenfor omskoling etc., hvis konjunkturerne skulle æn-

dre sig markant. 

 

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-

ringssvar.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon O. Rasmussen  

Underdirektør  

 
 


