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Resume	  
	  

	  
Dette	  feasibility	  studie	  afdækker	  en	  række	  forhold	  omkring	  etableringen	  af	  et	  internationalt	  
vækstcenter	  med	  fokus	  på	  bæredygtighed	  og	  innovation	  i	  havnebyen	  Gilleleje	  i	  Gribskov	  
Kommune.	  	  	  
Der	  redegøres	  for	  projektets	  placering	  I	  forhold	  til	  kommunens	  planstrategi	  og	  
erhvervsfremmende	  aktiviteter,	  og	  vi	  belyser	  projektets	  potentiale	  I	  forhold	  til	  uddannelse,	  
turisme	  og	  bosætningsattraktivitet	  m.m.	  	  	  
Herudover	  ser	  vi	  nærmere	  på,	  hvilke	  udfordringer	  og	  muligheder,	  der	  kan	  ligge	  i	  offentlige	  og	  
private	  innovations	  samarbejder	  af	  denne	  type	  og	  anbefaler	  en	  mulig	  samarbejdskonstruktion	  
med	  kommunen.	  	  
Til	  sidst	  i	  rapporten	  sætter	  vi	  fokus	  på	  projektets	  forretningsmæssige	  betydning	  for	  kommunen	  og	  
beskriver	  en	  række	  konkrete	  projekter,	  inden	  for	  forskning,	  uddannelse	  og	  iværksætteri	  der	  vil	  
kunne	  realiseres	  i	  et	  samarbejde	  mellem	  Transition	  World,	  Gribskov	  Kommune	  og	  Transition	  
Worlds	  lokale	  og	  internationale	  samarbejdspartnere.	  	  
	  
	  

Formål	  med	  rapporten	  
	  
Formålet	  med	  rapporten	  er	  at	  belyse	  projektets	  muligheder	  og	  udfordringer,	  og	  vurdere	  om	  
visionen	  er	  realistisk,	  finansierbar	  og	  økonomisk	  bæredygtig	  for	  alle	  involverede	  parter.	  	  
	  
	  

Situationsbeskrivelse	  
	  
Transition	  World	  er	  i	  dialog	  med	  Gribskov	  Kommune	  med	  henblik	  på	  at	  indgå	  et	  økonomisk	  
partnerskab	  omkring	  etableringen	  af	  et	  nyt	  Vækstcenter	  i	  Gilleleje.	  	  Projektet	  har	  fra	  starten	  været	  
opdelt	  i	  2	  faser.	  En	  udviklingsfase	  og	  en	  implementeringsfase.	  
	  
Gribskov	  Kommune	  har	  bevilget	  et	  kontant	  tilskud	  på	  500.000	  kr.	  til	  gennemførelse	  af	  projektets	  
fase	  1,	  som	  blev	  igangsat	  1	  november	  2014	  og	  som	  afsluttes	  ved	  afleveringen	  af	  dette	  feasibility	  
studie.	  Transition	  World	  har	  investeret	  et	  tilsvarende	  beløb	  og	  har	  herudover	  sørget	  for	  
finansieringen	  af	  den	  internationale	  lanceringsbegivenhed,	  som	  fandt	  sted	  16-‐17	  maj	  2015	  på	  
Kronborg	  slot,	  samt	  medfinansiering	  af	  arrangementet	  ”Grøn	  Dag”	  der	  blev	  afholdt	  på	  Gribskov	  
Gymnasium	  og	  i	  Gribskov	  Kultursal	  d.	  6	  oktober.	  	  
	  
Se	  videoer	  med	  højdepunkter	  fra	  åbningsbegivenheden	  og	  konferencen	  på	  Kronborg	  Slot:	  
http://transitionworld.org/videos/	  	  
	  
Læs	  mere	  om	  arrangementet	  i	  Gribskov	  Kultursal:	  http://17goals.org/17goals-‐launch-‐event/	  	  
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Bevillingen	  af	  et	  kontant	  tilskud	  på	  500.000	  i	  projektets	  fase	  1	  har	  sikret	  Gribskov	  Kommune	  en	  position	  
som	  primær	  partner	  i	  projektet.	  Med	  udgangspunkt	  i	  dette	  feasibility	  studie	  er	  det	  nu	  op	  til	  parterne	  at	  
beslutte,	  om	  samarbejdet	  skal	  fortsætte	  ind	  i	  projektets	  næste	  fase.	  	  	  
	  
	  
	  

Om	  Transition	  World	  
	  
Vision	  og	  mål	  	  
	  
Vi	  står	  foran	  et	  paradigmeskifte,	  hvor	  Newtons	  mekaniske	  verdenssyn	  er	  på	  vej	  til	  at	  blive	  afløst	  af	  
nye	  indsigter	  og	  en	  dybere	  forståelse	  af	  altings	  forbundethed.	  Det	  nye	  verdenssyn,	  der	  i	  disse	  år	  
udfoldes	  inden	  for	  en	  række	  videnskabsgrene	  fra	  kvantefysik	  over	  neurobiologi	  til	  psykologi,	  
sociologi	  og	  miljøvidenskab,	  har	  store	  konsekvenser	  for	  social	  interaktion,	  politiske	  
beslutningsprocesser	  og	  måden,	  vi	  driver	  virksomheder,	  arbejder	  og	  lever	  på.	  
Transition	  Worlds	  vision	  og	  mål	  er	  at	  samle	  internationale	  organisationer,	  borgergrupper,	  
virksomheder	  og	  offentlige	  institutioner,	  som	  er	  parate	  til	  at	  gribe	  muligheden	  for	  at	  skabe	  en	  reel	  
og	  bæredygtig	  omstilling	  i	  retning	  mod	  en	  mere	  human,	  retfærdig	  og	  afbalanceret	  verden.	  	  
	  
	  
Overordnet	  strategi:	  
	  
Transition	  World	  satser	  på	  at	  etablere	  en	  ny	  form	  for	  helhedsorienteret	  samarbejde,	  der	  går	  på	  
tværs	  af	  sektorer	  landegrænser	  og	  kontinenter.	  Målet	  er	  at	  bane	  vejen	  for	  nye	  løsninger	  inden	  for	  
forskning,	  uddannelse	  og	  iværksætteri	  -‐	  både	  lokalt	  nationalt	  og	  globalt.	  	  
Opskriften	  på	  forandring	  og	  forvandling,	  som	  organisationen	  følger,	  er	  samtidigt	  at	  arbejde	  på	  tre	  
forskellige	  niveauer:	  
	  

1. Det	  personlige	  niveau,	  hvilket	  indebærer	  et	  nyt	  verdensbillede,	  som	  anerkender,	  at	  vi	  er	  
forbundne	  og	  indbyrdes	  afhængige	  af	  hinanden	  og	  af	  den	  natur,	  der	  omgiver	  os.	  	  
	  

2. Det	  lokale	  niveau,	  som	  handler	  om,	  hvordan	  lokale	  bæredygtige	  projekter,	  og	  nye	  
fremspirende	  teknologier,	  kan	  gøres	  til	  succesfulde	  mainstreaminitiativer.	  
	  

3. Det	  globale	  niveau,	  hvor	  fokus	  er	  på	  at	  facilitere	  stærke	  og	  vedvarende	  globale	  
partnerskaber	  mellem	  mennesker,	  lokalsamfund,	  regeringer,	  NGO’er	  og	  virksomheder.	  
	  

Transition	  World	  hylder	  princippet	  om,	  at	  vi	  skal	  kende	  vores	  fortid	  for	  at	  kunne	  forstå	  vores	  nutid,	  
så	  vi	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  fremtid,	  der	  fungerer	  for	  alle.	  	  	  
Vi	  lægger	  vægt	  på,	  at	  den	  viden	  vi	  har	  i	  dag,	  bliver	  kombineret	  med	  visdom	  baseret	  på	  tidligere	  
tiders	  erfaringer	  og	  indsigter,	  så	  vi	  kan	  træffe	  de	  rigtige	  beslutninger	  på	  kommende	  generationers	  
vegne.	  	  
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Ejerkreds	  og	  ledelse:	  	  
	  	  
Driftsselskabet	  bag	  Transition	  World	  er	  etableret	  med	  en	  ejerkreds,	  som	  består	  af	  følgende	  
anpartshavere:	  	  
	  
Prosperity	  of	  the	  Commons	  International	  (Nelson	  del	  Rio):	  
http://prosperityofthecommons.org/what-‐we-‐do/	  	  	  	  
	  
Blå	  Himmel	  ApS	  (Lars	  Lundbye):	  
http://blaahimmel.blogspot.dk/2006/05/about.html	  
	  
Milton	  Media	  ApS	  (Bente	  Milton):	  
https://www.linkedin.com/pub/bente-‐milton/19/846/3b8	  
	  
Ervin	  Laszlo:	  
http://ervinlaszlo.com/index.php/biography	  
	  
Jens	  Krogh	  Petersen:	  
http://www.lett.dk/medarbejdere/jens-‐krogh-‐petersen	  
	  
Edit	  Moltke	  Leth:	  
http://www.moltke-‐leth.com/	  
	  
Karen	  Blincoe:	  	  
http://transitionworld.org/team/karen-‐blincoe/	  
	  
	  
Nelson	  del	  Rio	  er	  tiltrådt	  som	  formand	  for	  bestyrelsen,	  Lars	  Lundbye	  er	  næstformand	  og	  Bente	  
Milton	  er	  konstitueret	  direktør.	  	  
	  
Der	  er	  etableret	  en	  hjemmeside	  på	  www.transitionworld.org	  
	  
	  
Forretningsmodel:	  
	  
Selskabet	  drives	  som	  en	  såkaldt	  B-‐corp	  (benefit	  corporation),	  dvs.	  en	  nyttevirksomhed	  som	  ikke	  
bare	  har	  fokus	  på	  at	  tjene	  penge,	  men	  som	  også	  har	  fokus	  på	  at	  tjene	  de	  mennesker,	  det	  samfund	  
og	  det	  miljø,	  der	  omgiver	  den.	  
I	  tilknytning	  til	  selskabet	  er	  vi	  i	  gang	  med	  at	  oprette	  et	  advisory	  board,	  som	  inkluderer	  en	  række	  
fremtrædende	  danske	  og	  internationale	  fagpersoner.	  	  
Samtidig	  etableres	  et	  globalt	  netværk,	  der	  igennem	  en	  række	  samskabende	  processer	  leverer	  
indhold	  til	  centret	  inden	  for	  rammerne	  af	  det	  overordnede	  formål.	  Netværkets	  medlemmer	  kan	  
både	  være	  virksomheder,	  organisationer	  og	  enkeltpersoner.	  	  
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Økonomien	  skabes	  gennem	  en	  kombination	  af	  driftsaktiviteter	  (workshops,	  uddannelse	  og	  
konferencer	  mv.)	  samt	  medlemskontingenter	  og	  fundraising	  -‐	  herunder	  egentlig	  
investeringskapital	  til	  projekter	  samt	  almindelig	  projektstøtte	  fra	  diverse	  fonde	  og	  EU	  mv.	  	  
	  
Transition	  World	  har	  et	  stærkt	  udgangspunkt	  for	  at	  tiltrække	  internationale	  investeringer.	  
Bestyrelsen	  tæller	  flere	  medlemmer	  med	  unik	  adgang	  til	  potentielle	  investorer.	  
Selskabets	  bestyrelsesformand	  Nelson	  del	  Rio	  har	  sin	  egen	  familiefond,	  og	  han	  er	  samtidig	  
medlem	  af	  ”The	  Family	  Office	  Association”	  en	  investeringsforening	  der	  tæller	  godt	  100	  af	  de	  mest	  
velhavende	  familier	  i	  USA.	  De	  øvrige	  bestyrelsesmedlemmer	  har	  ligeledes	  stor	  erfaring	  med	  
fundraising	  både	  nationalt	  og	  internationalt.	  	  
	  
	  
Målgrupper:	  	  
	  
Transition	  World	  arbejder	  på	  tværs	  af	  politiske,	  geografiske	  og	  kulturelle	  skel	  for	  at	  samle	  
erhvervsfolk,	  videnskabsfolk,	  kunstnere,	  græsrødder	  og	  visionære	  ledere.	  Der	  er	  brug	  for	  en	  fælles	  
og	  målrettet	  indsats,	  hvis	  vi	  skal	  skabe	  en	  reel	  og	  bæredygtig	  omstilling.	  	  
Samarbejdet	  med	  indflydelsesrige	  organisationer	  og	  fremtrædende	  forandringsledere	  er	  en	  vigtig	  
del	  af	  Transition	  Worlds	  overordnede	  strategi,	  men	  den	  lokale	  indsats	  er	  mindst	  lige	  så	  vigtig.	  Det	  
er	  igennem	  stærke	  lokale	  fællesskaber,	  at	  vi	  har	  mulighed	  for	  at	  omsætte	  vores	  tanker	  og	  visioner	  
til	  konkret	  handling	  og	  opnå	  målbare	  resultater.	  	  
	  
Transition	  Worlds	  helhedsorienterede	  syn	  på	  værdiskabelse	  tiltrækker	  en	  helt	  bestemt	  målgruppe	  
som	  i	  stigende	  grad	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  samfundsudviklingen.	  	  
De	  såkaldte	  LOHAS	  (”Lifestyles	  of	  Health	  and	  Sustainability”)	  er	  ressourcestærke	  og	  ofte	  
veluddannede	  mennesker,	  der	  går	  op	  i	  bæredygtighed,	  sund	  livsstil	  og	  økologi	  m.m.	  Der	  er	  mange	  
innovative	  iværksættere	  og	  sociale	  entreprenører	  imellem.	  	  
Den	  amerikanske	  sociolog	  Paul	  Ray	  har	  analyseret	  og	  beskrevet	  målgruppen	  i	  bogen	  ”The	  Cultural	  
Creatives:	  How	  50	  million	  people	  are	  changing	  the	  world”.	  Han	  anslår,	  at	  op	  mod	  30	  %	  af	  den	  
amerikanske	  og	  vesteuropæiske	  befolkning	  tilhører	  denne	  målgruppe,	  og	  han	  forudser	  at	  antallet	  
af	  LOHA’s	  vil	  vokse	  hastigt	  i	  de	  kommende	  år.	  Det	  kan	  derfor	  betale	  sig	  at	  satse	  på	  de	  værdier,	  
varer	  og	  serviceydelser,	  målgruppen	  efterspørger.	  	  
	  
De	  fleste	  LOHAS	  bor	  i	  byerne,	  men	  mange	  af	  dem	  drømmer	  om	  et	  liv	  uden	  for	  storbyens	  stress	  og	  
jag.	  De	  vil	  gerne	  være	  tæt	  på	  naturen,	  men	  samtidig	  vil	  de	  helst	  være	  tæt	  nok	  på	  storbyerne	  til	  at	  
de	  kan	  nyde	  godt	  af	  kulturen	  og	  forretningslivet.	  Det	  er	  vores	  vurdering,	  at	  Gribskov	  Kommune	  har	  
mange	  af	  de	  kvaliteter,	  målgruppen	  efterspørger.	  	  
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Om	  Vækstcentret	  Transition	  World	  Center	  Gilleleje	  
	  

	  
Transition	  World	  Centeret	  i	  Gilleleje	  bliver	  et	  internationalt	  vækstcenter,	  der	  står	  på	  3	  søjler:	  
	  

1. Forskning:	  Samler	  højt	  profilerede	  videnskabsfolk,	  visionære	  ledere	  og	  kreative	  frontløbere	  
omkring	  integrative	  forskningsprojekter.	  

	  
2. Uddannelse,	  kommunikation	  og	  folkeoplysning:	  Uddanner	  børn	  og	  unge	  så	  de	  bliver	  rustet	  

til	  at	  navigere	  i	  et	  samfund	  der	  udvikler	  sig	  med	  accelererende	  hastighed	  –	  uddanner	  
morgendagens	  ledere	  i	  bæredygtig	  forretningsudvikling	  -‐	  og	  formidler	  indsigter	  fra	  den	  
integrative	  forskning	  til	  et	  bredt	  publikum.	  

	  
3. Innovation	  og	  inkubation:	  Huser	  og	  understøtter	  virksomheder	  og	  projekter,	  der	  bygger	  på	  

en	  systemisk	  og	  bæredygtig	  tilgang	  til	  værdiskabelse.	  
	  
	  
	  

Samarbejdspartnere	  og	  interessenter	  
	  
	  
For	  at	  styrke	  projektets	  lokale,	  nationale	  og	  internationale	  forankring	  har	  Transition	  World	  indgået	  
strategiske	  partnerskaber	  med	  en	  række	  lokale	  og	  globale	  organisationer.	  	  
	  
	  
Lokale	  samarbejdspartnere:	  	  
	  
	  
Gribskov	  Erhvervscenter	  A/S	  	  	  	  
Gribskov	  Erhvervscenter	  A/S	  blev	  etableret	  ved	  årsskiftet	  som	  et	  offentlig-‐privat	  samarbejde	  
mellem	  Gribskov	  Kommune	  og	  Erhverv	  Gribskov.	  Formålet	  er	  at	  skabe	  vækst	  og	  beskæftigelse	  i	  
Gribskov	  Kommune.	  De	  strategiske	  indsatsområder	  er	  fremme	  af	  investeringer,	  rådgivning	  af	  
eksisterende	  virksomheder	  og	  iværksættere,	  samt	  markedsføring	  af	  Gribskov	  Kommune.	  	  

Læs	  mere:	  http://www.gribskoverhvervscenter.dk/	  

	  
Kulturhavn	  Gilleleje	  	  	  
Kulturhavns	  projektet	  er	  iværksat	  og	  finansieret	  af	  Gilleleje	  Brugsforening.	  Formålet	  at	  fastholde	  og	  
udbygge	  byens	  position	  ved	  at	  tiltrække	  investeringer	  fra	  resten	  af	  landet,	  udbygge	  byens	  
handelsfundament	  og	  videreudvikle	  og	  eksperimentere	  med	  områdets	  kulturelle	  udbud.	  Kulturhavnen	  har	  
igangsat	  et	  byggeri,	  som	  skal	  revitalisere	  bykernen	  i	  Gilleleje	  med	  et	  mix	  af	  butikker	  og	  kulturtilbud.	  
Projektet	  opføres	  i	  3	  etaper	  og	  forventes	  at	  stå	  færdigt	  i	  2016.	  
	  
Læs	  mere:	  http://www.kulturhavngilleleje.dk/	  
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Gribskov	  Gymnasium	  	  
Gribskov	  Gymnasium	  er	  en	  selvejende	  institution	  med	  600	  elever	  og	  80	  lærere.	  Gymnasiet	  arrangerer	  
filmfestival,	  teater,	  musik	  mm.	  i	  den	  veludstyrede	  Kultursal,	  -‐	  men	  de	  har	  også	  globalt	  udsyn:	  Gymnasiet	  
samarbejder	  med	  highschools	  i	  lande	  som	  Kina,	  USA,	  Spanien,	  Tyrkiet,	  Tjekkiet	  og	  Tyskland,	  fordi	  de	  gerne	  
vil	  åbne	  dørene	  op	  mod	  verden,	  og	  give	  eleverne	  mulighed	  for	  at	  møde	  jævnaldrene	  fra	  andre	  lande	  og	  
kulturer.	  
	  
Læs	  mere:	  http://www.gribskovgymnasium.dk/da/	  
	  
	  
Chora	  Connection	  A/S	  
Chora	  Connection	  er	  et	  nyt	  dansk	  center	  for	  bæredygtighed	  og	  resiliens.	  Et	  af	  fokusområderne	  er	  
arbejdet	  med	  prototype-‐projekter,	  der	  afprøver	  ideer	  i	  praksis,	  og	  som	  kan	  danne	  forbillede	  for	  
kopiering	  og	  grundlag	  for	  opskalering.	  Chora	  Connection	  har	  for	  nyligt	  modtaget	  knapt	  30	  
millioner	  kroner	  i	  støtte	  fra	  Velux	  Fondene	  til	  en	  fem-‐årig	  etableringsfase.	  

Læs	  mere:	  http://choraconnection.dk/en/	  

	  
ActNOW	  	  	  
ActNOW	  er	  en	  handlingsorienteret	  platform,	  der	  samler	  erhvervsvirksomheder	  NGO’er	  og	  offentlige	  
organisationer	  i	  Øresundsregionen	  omkring	  udvikling	  af	  energibesparende	  løsninger.	  	  
	  
Læs	  mere:	  http://www.actnow-‐movement.com/	  
	  
16.	  marts	  afholdt	  vi	  et	  lokalt	  arrangement	  på	  Nordic	  Park	  i	  Græsted.	  	  På	  mødet	  bidrog	  den	  danske	  
del	  af	  bestyrelsen	  og	  vores	  lokale	  og	  nationale	  samarbejdspartnere	  med	  forskellige	  indlæg.	  Mødet	  
blev	  dokumenteret	  på	  video	  og	  et	  udvalg	  af	  talerne	  er	  lagt	  op	  på	  VIMEO.	  	  	  
	  
	  
For	  at	  se	  filmene	  klik	  på	  nedenstående	  links:	  	  
	  
https://vimeo.com/123113692	  	  (#01	  Kim	  Valentin)	  
	  
https://vimeo.com/123548190	  	  (#02	  Bente	  Milton)	  
	  
https://vimeo.com/124292481	  	  (#03	  Steen	  Hildebrandt)	  
	  
https://vimeo.com/125119533	  	  (#04	  Karen	  Blincoe)	  
	  
https://vimeo.com/125166995	  	  (#05	  Lars	  Lundbye)	  	  
	  
	  
Efter	  mødet	  på	  Nordic	  Park	  har	  flere	  lokale	  interessenter	  meldt	  sig	  på	  banen	  som	  mulige	  deltagere	  i	  
projektet.	  Det	  er	  vores	  indtryk	  at	  der	  vil	  være	  stor	  opbakning	  fra	  det	  lokale	  erhvervs-‐	  og	  kulturliv	  hvis	  vi	  
vælger	  at	  placere	  det	  nye	  vækstcenter	  i	  Gilleleje.	  	  
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Internationale	  samarbejdspartnere:	  	  

	  
The	  Club	  of	  Budapest	  	  
The	  Club	  of	  Budapest	  er	  en	  højt	  profileret	  international	  tænketank,	  der	  blev	  etableret	  af	  Ervin	  Laszlo	  i	  1992.	  
Dens	  mål	  er	  at	  mobilisere	  menneskehedens	  videnskabelige	  og	  kulturelle	  ressourcer	  på	  tværs	  af	  discipliner	  
for	  at	  skabe	  en	  bedre	  og	  mere	  bæredygtig	  verden.	  Klubben	  tæller	  flere	  ekspræsidenter,	  
Nobelprismodtagere,	  spirituelle	  ledere	  og	  anerkendte	  kunstnere.	  	  	  
	  
Læs	  mere:	  http://www.clubofbudapest.com/index.php/en/	  
	  
The	  Goi	  Peace	  Foundation	  
The	  Goi	  Peace	  Foundation	  -‐	  der	  har	  hovedsæde	  i	  Japan	  -‐	  er	  en	  international	  NGO,	  som	  i	  
samarbejde	  med	  FN	  og	  UNESCO,	  arbejder	  på	  at	  skabe	  fred	  og	  balance	  i	  verden.	  Organisationen	  
har	  status	  som	  rådgivende	  organ	  I	  FN's	  økonomiske	  og	  sociale	  råd.	  	  
	  
Læs	  mere:	  http://www.goipeace.or.jp/	  
	  
Prosperity	  of	  the	  Commons	  International	  	  
Prosperity	  of	  the	  Commons	  International	  (PCI)	  er	  en	  amerikansk	  organisation,	  der	  udvikler	  globale	  
omstillings	  strategier	  og	  informationssystemer	  –	  og	  skaffer	  investorer	  til	  udvikling	  og	  prototyping	  
af	  bæredygtige	  løsninger,	  der	  kan	  testes	  lokalt	  og	  opskaleres	  globalt.	  PCI	  samarbejder	  med	  
Verdensbanken	  og	  FN	  omkring	  udvikling	  af	  globale	  strategier	  for	  bæredygtighed.	  Selskabet	  har	  
netop	  indgået	  en	  aftale	  med	  en	  stor	  international	  fond	  og	  de	  har	  seriøse	  planer	  om	  at	  etablere	  en	  
udviklingsafdeling	  i	  Gribskov	  Kommune,	  når	  og	  hvis	  det	  nye	  vækstcenter	  bliver	  en	  realitet.	  	  

Læs	  mere:	  http://www.prosperityofthecommons.org/	  

	  
	  
The	  Atkisson	  Group	  
The	  Atkisson	  Group,	  som	  har	  hovedsæde	  i	  Stockholm,	  blev	  grundlagt	  i	  1992	  af	  Alan	  Atkisson	  som	  
er	  en	  af	  verdens	  førende	  pionerer	  inden	  for	  bæredygtighed.	  Gruppen	  repræsenterer	  et	  netværk	  af	  
organisationer	  fra	  15	  forskellige	  lande.	  Målsætningen	  er	  at	  uddanne	  forandringsagenter	  og	  
arbejde	  for	  at	  fremme	  implementeringen	  af	  bæredygtige	  løsninger	  lokalt	  og	  globalt.	  	  
	  
Læs	  mere:	  http://atkisson.com/	  
	  
	  
Charter	  for	  Compassion	  
Charter	  for	  Compassion	  blev	  grundlagt	  af	  Karen	  Armstrong	  i	  2009	  i	  samarbejde	  med	  TED.com,	  The	  
Compassionate	  Action	  Network,	  The	  Fetzer	  Institute	  og	  flere	  andre.	  	  
Igennem	  et	  globalt	  netværk	  bestående	  af	  mere	  end	  1200	  internationale	  organisationer	  arbejder	  Charter	  for	  
Compassion	  for	  at	  bygge	  bro	  imellem	  forskellige	  kulturer	  og	  religioner	  og	  fremme	  dialog	  og	  
medmenneskelighed	  lokalt	  og	  globalt.	  	  	  
	  
Læs	  mere:	  http://charterforcompassion.org/	  
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ELIAS	  
Ervin	  Laszlo	  Center	  for	  Advanced	  Studies	  er	  et	  internationalt	  forskningsinstitut,	  der	  med	  et	  systemfilosofisk	  
udgangspunkt	  samler	  højt	  profilerede	  forskere	  fra	  hele	  verden	  med	  henblik	  på	  at	  udvikle	  nye	  innovative	  
løsninger	  på	  de	  alvorlige	  problemer,	  verden	  står	  overfor.	  Ervin	  Laszlo	  har	  i	  et	  ”letter	  of	  intent”	  erklæret	  
interesse	  for	  at	  etablere	  forskningsinstituttets	  hovedsæde	  i	  forbindelse	  med	  Transition	  World	  Centret	  i	  
Gilleleje.	  	  	  
	  
Gaia	  Education	  
Gaia	  Education	  blev	  stiftet	  i	  1998	  af	  en	  gruppe	  undervisere	  fra	  the	  Global	  Eco	  Village	  Network,	  som	  havde	  et	  
fælles	  ønske	  om	  at	  gøre	  viden	  og	  færdigheder	  udviklet	  i	  forskellige	  økosamfund	  tilgængelige	  for	  et	  bredt	  
publikum.	  Organisationen	  er	  i	  dag	  repræsenteret	  i	  39	  lande	  og	  samarbejder	  med	  mere	  end	  1300	  NGO’er	  
under	  afdelingen	  for	  Public	  Information	  i	  FN.	  Gaia	  Education	  er	  også	  en	  del	  af	  UNESCO’s	  Global	  Action	  
Programme	  on	  Education	  for	  Sustainable	  Development.	  	  	  
	  
Læs	  mere:	  http://www.gaiaeducation.net/index.php/en/	  
	  
	  
Ubiquity	  University	  
Ubiquity	  University	  er	  et	  nyt	  innovativt	  globalt	  on-‐line	  universitet	  der	  tilbyder	  kompetencegivende	  kurser	  
inden	  for	  bæredygtighed,	  forandringsledelse	  og	  social	  innovation.	  	  Målet	  er	  at	  uddanne	  en	  ny	  form	  for	  
ledere	  og	  iværksættere,	  der	  er	  rustet	  til	  at	  navigere	  i	  en	  verden	  som	  forandrer	  sig	  med	  accelererende	  
hastighed.	  	  
	  
Læs	  mere:	  http://www.ubiquityuniversity.com/	  
	  
Stanford	  University	  –	  PBL-‐Lab	  
Project	  Based	  Learning	  Lab	  hører	  under	  afdelingen	  for	  Civil	  and	  Environmental	  Engineering	  på	  
Stanford	  University.	  	  På	  PBL-‐lab	  mødes	  ledende	  forskere	  fra	  hele	  verden	  for	  at	  udvikle	  og	  teste	  
innovative	  undervisningsprogrammer	  baseret	  på	  den	  nyeste	  teknologi.	  Et	  af	  de	  vigtigste	  
fokusområder	  lige	  nu	  er	  Virtual	  Reality.	  	  	  
	  
Læs	  mere:	  http://pbl.stanford.edu/	  
	  
	  
Akasha	  Ventures	  
	  
Akasha	  Ventures	  er	  et	  globalt	  entreprenør	  venture	  netværk	  der	  understøtter	  iværksættere	  og	  
ledere	  der	  deler	  det	  samme	  værdigrundlag.	  Netværket	  har	  fokus	  på	  såkaldte	  nyttegørende	  
virksomheder.	  Dvs.	  virksomheder	  der	  ønsker	  at	  tage	  hensyn	  til	  samfund	  og	  miljø	  udover	  
økonomisk	  overskud	  i	  sine	  beslutningsprocesser	  –	  og	  skabe	  værdi	  for	  samfundet	  som	  helhed.	  	  	  
	  
Læs	  mere:	  	  http://www.akashaventures.com/	  
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NB.	  Ovenstående	  liste	  med	  lokale	  og	  globale	  samarbejdspartnere	  er	  på	  ingen	  måde	  eksklusiv.	  Vi	  er	  
i	  høj	  grad	  åbne	  overfor	  nye	  samarbejder,	  og	  vi	  vil	  gerne	  medvirke	  til	  at	  etablere	  nye	  lokale	  og	  
globale	  fællesskaber	  med	  fokus	  på	  innovation	  og	  bæredygtig	  udvikling.	  	  	  
	  
	  

Analyse	  af	  Transition	  World	  Centrets	  geografiske	  placering	  
	  
Transition	  World	  er	  en	  global	  netværks	  organisation,	  som	  i	  princippet	  kunne	  etablere	  sit	  
internationale	  hovedkvarter	  hvor	  som	  helst	  i	  verden.	  Når	  interessen	  samler	  sig	  om	  Danmark	  og	  
Gribskov	  Kommune,	  skyldes	  det	  samspillet	  imellem	  en	  række	  faktorer:	  	  
	  
Øresundsregionen	  er	  en	  af	  Europas	  mest	  dynamiske	  regioner.	  Her	  finder	  man	  den	  største	  
koncentration	  af	  højtuddannet	  befolkning	  i	  hele	  Nordeuropa,	  og	  her	  produceres	  en	  fjerdedel	  af	  
Sveriges	  og	  Danmarks	  samlede	  BNP.	  	  
Rejsetiden	  i	  regionen	  er	  kort,	  takket	  være	  Øresundsforbindelsen	  og	  store	  investeringer	  i	  en	  god	  
infrastruktur.	  Derfor	  er	  man	  tæt	  på	  både	  de	  pulserende	  storbyer	  med	  deres	  etniske	  og	  kulturelle	  
mangfoldighed	  og	  en	  fredfyldt	  natur	  med	  strande,	  skov	  og	  åbne	  landskaber.	  	  
	  
Danmark	  topper	  listen	  over	  de	  fredeligste	  lande	  i	  verden.	  Vi	  har	  en	  stabil	  økonomi,	  høj	  
kreditværdighed	  og	  lave	  transaktionsomkostninger.	  Hertil	  kommer,	  at	  vi	  har	  en	  velfungerende	  
offentlig	  sektor	  med	  relativt	  lidt	  bureaukrati	  og	  et	  erhvervsklima,	  der	  generelt	  er	  præget	  af	  
åbenhed	  og	  tillid.	  	  
Ifølge	  det	  amerikanske	  erhvervsmagasin	  Forbes	  er	  Danmark	  verdens	  bedste	  land	  at	  drive	  
forretning	  i.	  Vi	  ligger	  helt	  i	  top	  i	  kategorierne	  "personlig	  frihed",	  "teknologi"	  og	  "lav	  korruption".	  	  
Placeringen	  som	  verdens	  bedste	  skyldes	  især	  den	  danske	  "flexicurity"-‐model,	  der	  skaber	  høj	  
fleksibilitet	  for	  arbejdsgivere	  i	  forhold	  til	  at	  ansætte	  og	  fyre	  medarbejdere.	  
Desuden	  fremhæves	  det	  positive	  i,	  at	  danske	  lønmodtagere	  har	  et	  sikkerhedsnet	  i	  form	  af	  
dagpenge-‐	  og	  kontanthjælpssystemet.	  Sammen	  er	  det	  med	  til	  at	  skabe	  en	  af	  de	  mest	  produktive	  
arbejdsstyrker	  i	  Europa.	  Det	  er	  godt	  for	  dansk	  erhvervsliv,	  og	  det	  er	  ikke	  mindst	  godt	  for	  
muligheden	  for	  at	  tiltrække	  flere	  udenlandske	  virksomheder.	  	  
Sidst	  men	  ikke	  mindst	  har	  vi	  i	  Danmark	  tradition	  for	  indgåelse	  af	  offentlige-‐private	  partnerskaber	  
og	  alliancer,	  og	  det	  er	  netop	  den	  form	  for	  samarbejde	  Transition	  World	  satser	  på.	  	  
	  
	  

Gribskov	  Kommune	  –	  Situationsbeskrivelse	  
	  
Infrastruktur:	  
	  
Gribskov	  Kommune	  er	  en	  del	  af	  Region	  Hovedstaden.	  	  Kommunen	  støder	  op	  til	  Kattegat	  mod	  
nord,	  Halsnæs	  mod	  vest,	  Helsingør	  mod	  øst	  og	  Hillerød	  mod	  syd.	  De	  største	  byer	  i	  området	  er	  
Helsinge,	  Græsted	  og	  Gilleleje.	  	  
Gribskov	  er	  et	  typisk	  bosætter-‐	  og	  pendlerområde,	  hvilket	  stiller	  krav	  til	  funktionsdygtigheden	  af	  
infrastrukturen.	  	  I	  området	  er	  der	  et	  godt	  udbygget	  vejnet,	  men	  for	  pendlere	  og	  visse	  
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virksomheder	  opleves	  der	  trafikale	  problemer	  i	  myldretiden.	  	  Langs	  dele	  af	  de	  største	  veje	  er	  der	  
etableret	  cykelstier,	  men	  et	  fuldt	  dækkende	  netværk	  af	  sikre	  cykelstier	  er	  endnu	  ikke	  til	  rådighed.	  	  
	  
	  
Natur:	  
	  
Gribskov	  Kommune	  har	  en	  enestående	  natur	  med	  en	  lang	  og	  smuk	  kyststrækning,	  skove,	  søer,	  
åbne	  landskaber	  og	  naturområder.	  
Til	  rekreative	  formål	  er	  der	  gennem	  årene	  udviklet	  et	  net	  af	  vandre-‐,	  ride-‐,	  og	  cykelstier.	  	  
Kommunen	  har	  mange	  års	  erfaring	  med	  naturpleje	  og	  genoprettelse	  af	  fredede	  områder,	  
heriblandt	  Gribskovs	  Natura	  2000	  områder.	  Yderligere	  forventes	  Folketinget	  at	  udpege	  en	  række	  
områder	  inden	  for	  kommunens	  grænser	  som	  del	  af	  den	  kommende	  nationalpark	  Kongernes	  
Nordsjælland.	  	  
	  
	  
Klima:	  	  
	  
De	  globale	  klimaudfordringer	  er	  mange,	  og	  ifølge	  FN’s	  klimapanel	  vil	  forandringerne	  især	  betyde	  
højere	  temperaturer,	  vandstandsstigninger	  og	  flere	  ekstreme	  vejrsituationer,	  hvilket	  kan	  komme	  
til	  at	  påvirke	  flere	  områder	  langs	  kysten	  og	  de	  lavere	  liggende	  landområder.	  
Gribskov	  har	  underskrevet	  Naturfredningsforeningens	  klimaaftale,	  som	  indebærer	  en	  general	  
nedsættelse	  af	  CO2-‐udledningen.	  Produktion	  af	  vedvarende	  energi	  indgår	  allerede	  som	  led	  i	  de	  
kommunale	  udviklingsplaner,	  og	  der	  er	  potentiale	  for	  en	  langt	  større	  grad	  af	  lokal	  bæredygtig	  
energiforsyning	  baseret	  på	  biomasse	  og	  sol-‐	  og	  vindenergi.	  	  
	  
	  
Befolkning:	  	  
	  
Befolkningstallet	  forventes	  at	  bevæge	  sig	  omkring	  ca.	  41.000	  borgere	  de	  kommende	  3-‐4	  år	  med	  en	  
svagt	  stigende	  tendens.	  På	  længere	  sigt	  kan	  man	  forvente	  en	  kraftigere	  stigning	  i	  befolkningstallet,	  
hvis	  der	  igen	  kommer	  gang	  i	  boligmarkedet	  og	  det	  lykkes	  at	  udbygge	  Gribskov	  Kommunes	  
byudviklingsområder.	  	  
Befolkningssammensætningen	  er	  aldersmæssigt	  præget	  af	  en	  relativt	  stor	  andel	  af	  ældre	  og	  en	  
relativt	  lav	  andel	  af	  unge	  i	  alderen	  17-‐34	  år.	  	  
Børnefamilier	  bosat	  i	  Gribskov	  har	  et	  højere	  rådighedsbeløb	  sammenlignet	  med	  andre	  områder	  
tættere	  på	  København.	  	  
Uddannelsesmæssigt	  tegner	  der	  sig	  et	  billede	  af,	  at	  en	  relativt	  stor	  del	  af	  borgerne	  I	  Gribskov	  har	  
grundskolens	  afgangseksamen	  og	  en	  efterfølgende	  erhvervsuddannelse,	  hvilket	  er	  flere	  end	  
gennemsnittet	  for	  Danmark.	  Andelen	  af	  indbyggere	  med	  en	  lang	  videregående	  uddannelse	  er	  
lavere	  end	  gennemsnittet	  for	  Danmark	  og	  antallet	  af	  overvægtige	  og	  rygere	  er	  højere	  end	  
landsgennemsnittet.	  	  	  
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Erhverv:	  
	  
Erhvervsstrukturen	  i	  Gribskov	  er	  præget	  af	  mange	  små	  virksomheder	  og	  færre	  mellemstore.	  Lidt	  
over	  halvdelen	  af	  virksomhederne	  er	  enkeltmandsvirksomheder,	  og	  området	  bærer	  præg	  af	  mere	  
traditionsbundne	  erhverv,	  som	  hovedsagligt	  fordeler	  sig	  på	  bygge	  &	  anlæg,	  handel	  samt	  landbrug,	  
skovbrug	  &	  fiskeri.	  
Gribskov	  kommune	  har	  mange	  iværksættere	  og	  ildsjæle,	  men	  erhvervet	  i	  kommunen	  har	  brug	  for	  
at	  udvikle	  sig	  for	  at	  skabe	  nye	  arbejdspladser.	  Et	  eksempel	  er	  den	  spirende	  positive	  udvikling	  inden	  
for	  oplevelsesøkonomi,	  der	  retter	  sig	  primært	  mod	  sommerhusbeboere	  og	  besøgende.	  Her	  ses	  et	  
potentiale	  for	  udvikling	  af	  nye	  koncepter	  for	  bæredygtig	  turisme,	  der	  kobler	  sig	  til	  de	  mange	  
naturområder,	  kysten	  og	  den	  grønne	  omstilling	  generelt.	  
Gribskov	  Kommune	  er	  i	  gang	  med	  en	  række	  initiativer	  for	  at	  skabe	  bedre	  vilkår	  for	  det	  lokale	  
erhvervsliv	  og	  øge	  antallet	  af	  arbejdspladser.	  I	  december	  2014	  var	  Kommunen	  med	  til	  at	  etablere	  
Gribskov	  Erhvervscenter	  A/S,	  der	  rådgiver	  lokale	  virksomheder	  omkring	  etablering,	  vækst,	  eksport,	  
investeringsfremme	  fundraising	  og	  projektledelse.	  	  
	  
	  
Kultur:	  	  
	  
Gribskov	  Kommune	  er	  kendetegnet	  ved	  et	  stærkt	  og	  mangfoldigt	  forenings-‐	  og	  kulturliv	  med	  
tradition	  for	  at	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  kommunale	  kulturinstitutioner	  og	  med	  mange	  involverede	  
lokale	  ildsjæle.	  Særligt	  i	  sommermånederne	  skabes	  mange	  events	  og	  festivaler	  med	  fokus	  på	  fx	  
mad,	  musik,	  kultur,	  litteratur	  og	  kunst.	  Ved	  disse	  festivaler	  opstår	  et	  rigt	  og	  levende	  kulturliv,	  som	  
bidrager	  til	  at	  gøre	  området	  attraktivt	  for	  besøgende	  og	  bosættere.	  Udfordringen	  er,	  at	  
sommerperioden	  er	  kort,	  og	  at	  denne	  form	  for	  attraktivitet	  næsten	  er	  ikke-‐eksisterende	  i	  resten	  af	  
året.	  	  
Gribskovs	  turisme-‐	  og	  besøgspotentiale	  kan	  optimeres	  ved	  at	  fokusere	  på	  at	  øge	  attraktiviteten	  
hele	  året.	  Ved	  for	  eksempel	  at	  skabe	  attraktive	  kulturtilbud	  uden	  for	  sæsonen	  kan	  der	  holdes	  
længere	  på	  sommerhusbeboerne	  og	  andre	  besøgende	  i	  området.	  Det	  vil	  samtidig	  gøre	  det	  mere	  
interessant	  at	  bosætte	  sig	  i	  området.	  
	  
	  
Udfordringer:	  	  
	  
Gribskov	  Kommune	  står	  over	  for	  en	  række	  vigtige	  og	  komplekse	  udfordringer,	  som	  er	  med	  til	  at	  
sætte	  rammerne	  for	  den	  fremtidige	  udvikling	  i	  kommunen.	  Nogle	  af	  udfordringerne	  har	  Gribskov	  
til	  fælles	  med	  andre	  kommuner,	  da	  de	  udspringer	  af	  nationale	  og	  globale	  forhold.	  Andre	  har	  mere	  
lokal	  karakter.	  Blandt	  de	  største	  udfordringer	  kan	  nævnes:	  	  
	  
	  

-‐ Behov	  for	  massive	  budgetbesparelser	  de	  kommende	  år.	  
	  

-‐ flere	  ældre	  og	  færre	  børnefamilier	  og	  unge.	  
	  

-‐ øget	  pres	  på	  serviceniveauet.	  	  
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-‐ faldende	  beskæftigelse.	  

	  
-‐ relativt	  lavt	  uddannelsesniveau.	  

	  
-‐ relativt	  høj	  andel	  af	  overvægtige	  og	  rygere.	  

	  
-‐ faldende	  biodiversitet.	  

	  
-‐ øget	  CO2	  udledning.	  	  

	  
-‐ øgede	  mængder	  regnvand.	  

	  
-‐ pres	  på	  åbne	  landskaber	  og	  naturområder.	  	  

	  
-‐ mange	  pendlere	  der	  oplever	  trængsel	  på	  det	  overordnede	  vejnet	  

	  
-‐ mangel	  på	  attraktive	  kulturtilbud	  uden	  for	  højsæsonen.	  	  

	  
	  
	  

Analyse	  af	  Transition	  Worlds	  placering	  i	  forhold	  til	  kommunens	  plan-‐strategi	  
	  
Planlægning	  af	  Gribskov	  kommunes	  udvikling	  sker	  på	  tværs	  af	  sektorområder	  i	  sammenhæng	  med	  
resten	  af	  Hovedstads-‐	  og	  Helsingborgområdet.	  En	  helhedsorienteret	  tilgang	  med	  tæt	  samspil	  med	  
både	  erhvervsliv,	  interesseorganisationer	  og	  andre	  myndigheder	  er	  en	  grundlæggende	  værdi	  i	  
kommunen.	  	  Det	  er	  netop	  denne	  helhedsorienterede	  tilgang	  og	  muligheden	  for	  at	  arbejde	  på	  
tværs	  af	  forskellige	  sektorer	  der	  gør	  Gribskov	  Kommune	  til	  en	  interessant	  og	  relevant	  
samarbejdspartner	  for	  Transition	  World.	  	  
	  
I	  kommunens	  planstrategi	  (fra	  2012)	  har	  byrådet	  i	  samspil	  med	  diverse	  interessenter	  udvalgt	  seks	  
overordnede	  temaer:	  	  	  
	  
Gribskovs	  regionale	  rolle	  -‐	  hvor	  kommunen	  mere	  proaktivt	  vil	  være	  med	  til	  at	  sætte	  dagsordenen	  
og	  derved	  udnytte	  relevante	  synergieffekter	  bedre.	  
	  
Klima	  -‐	  hvor	  kommunen	  vil	  håndtere	  de	  stadigt	  større	  mængder	  regnvand,	  hævet	  vandstand	  og	  
hyppigere	  storme	  og	  den	  øgede	  belastning	  på	  miljøet.	  	  	  
	  
Erhverv	  -‐	  hvor	  kommunen	  vi	  vil	  skabe	  bedre	  rammer	  for	  et	  mere	  levende,	  varieret	  og	  robust	  
erhvervsliv	  og	  derigennem	  skabe	  vækst	  og	  beskæftigelse.	  	  
	  
Infrastruktur	  -‐	  hvor	  kommunen	  vil	  optimere	  koblingerne	  mellem	  transportformer	  og	  styrke	  
forbindelser	  ind	  og	  ud	  af	  kommunen	  såvel	  som	  internt.	  
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Turisme	  –	  hvor	  kommunen	  vil	  understøtte	  og	  styrke	  det	  unikke	  potentiale,	  der	  er	  for	  vækst	  og	  
udvikling	  indenfor	  turisme	  i	  kommunen.	  
	  
Landområdet	  –	  hvor	  kommunen	  vil	  skabe	  bedre	  rammer	  for,	  at	  landbrug,	  turisme	  og	  friluftsliv	  kan	  
bidrage	  til	  bæredygtig	  udvikling,	  aktivitet	  og	  arbejdspladser,	  og	  sikre	  sammenhæng	  mellem	  
klimatiltag,	  natur	  og	  friluftsliv.	  
	  
	  
Hvad	  kan	  Transition	  World	  bidrage	  med?	  	  
	  
Transition	  Worlds	  vision	  ligger	  fint	  i	  tråd	  med	  kommunens	  planstrategi.	  Konkret	  kan	  vi	  bidrage	  på	  
følgende	  områder:	  	  
	  
	  
Gribskovs	  regionale	  rolle:	  	  
	  
Transition	  World	  vil	  arbejde	  for	  at	  etablere	  et	  stærkt	  netværk	  i	  Øresundsregionen.	  	  
Vi	  har	  som	  nævnt	  indledt	  et	  samarbejde	  med	  the	  Atkisson	  Group	  der	  er	  en	  international	  
organisation	  med	  base	  i	  Sverige.	  Grundlæggeren	  Alan	  AtKisson	  er	  uafhængig	  rådgiver	  for	  FN	  og	  
han	  har	  været	  blandt	  de	  internationale	  frontløbere	  på	  bæredygtighedsområdet	  siden	  1992.	  	  
Med	  udgangspunkt	  i	  de	  17	  bæredygtighedsmål	  som	  FN	  netop	  har	  vedtaget,	  vil	  vi	  sammen	  med	  
The	  AtKisson	  Group	  arbejde	  for	  at	  Øresundsregionen	  kan	  blive	  et	  internationalt	  laboratorium	  for	  
udvikling	  af	  bæredygtige	  løsninger	  og	  implementering	  af	  FN’s	  bæredygtighedsmål.	  	  	  
	  
Læs	  mere:	  	  http://atkisson.com/	  
	  
	  
Klimaet:	  
	  
Klimaet	  står	  øverst	  på	  Transition	  Worlds	  dagsorden.	  I	  samarbejde	  med	  Landsforeningen	  af	  
Økosamfund	  og	  fem	  grønne	  foreninger,	  har	  vi	  planer	  om	  at	  etablere	  et	  lokalt	  mødested,	  hvor	  
virksomheder,	  institutioner	  og	  organisationer	  kan	  få	  hjælp	  til	  undersøge,	  hvordan	  de	  kan	  omstille	  
til	  en	  mere	  bæredygtig	  produktion,	  organisation	  eller	  drift.	  	  Samtidig	  vil	  vi	  uddanne	  et	  korps	  af	  
grønne	  omstillingsagenter,	  der	  kan	  inspirere	  og	  hjælpe	  borgerne	  og	  de	  små	  virksomheder	  i	  
Gribskov	  Kommune	  til	  at	  komme	  i	  gang	  med	  den	  nødvendige	  omstillingsproces.	  	  
	  
	  
Erhverv:	  	  
	  
I	  samarbejde	  med	  Gribskov	  Erhvervscenter	  A/S	  og	  	  Akasha	  Ventures	  har	  vi	  planer	  om	  at	  etablere	  
et	  iværksætterhus	  specifikt	  målrettet	  grønne	  iværksættere	  og	  de	  såkaldte	  ”Benefit	  corporations”	  
Dvs.	  nyttevirksomheder	  der	  deler	  Transition	  Worlds	  overordnede	  mål	  og	  bygger	  på	  en	  systemisk	  
og	  bæredygtig	  tilgang	  til	  værdiskabelse.	  	  (Se	  også	  afsnittet	  med	  eksempler	  på	  lokal	  
projektskabelse)	  	  
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Turisme:	  	  
	  
Transition	  World	  vil	  løbende	  arrangere	  internationale	  events,	  konferencer,	  symposier	  og	  
workshops	  med	  fokus	  på	  bæredygtighed	  og	  forandringsledelse,	  samt	  invitere	  højt	  profilerede	  
oplægsholdere	  fra	  vores	  internationale	  netværk	  til	  at	  deltage	  og	  dele	  deres	  viden	  og	  indsigter.	  	  
Vi	  forventer	  at	  disse	  arrangementer	  vil	  tiltrække	  såkaldte	  videns-‐turister,	  der	  gerne	  rejser	  langt,	  og	  
som	  har	  de	  fornødne	  ressourcer	  til	  at	  deltage.	  Dette	  faktum	  blev	  understreget	  i	  forbindelse	  med	  
Transition	  Worlds	  lanceringsbegivenhed	  16.-‐17.	  maj,	  som	  tiltrak	  deltagere	  fra	  14	  forskellige	  lande.	  
Herudover	  vil	  vi	  støtte	  op	  om	  formidlingen	  af	  lokale	  historier	  med	  international	  gennemslagskraft.	  
For	  eksempel	  historien	  om	  redningen	  af	  de	  danske	  jøder	  i	  oktober	  1943.	  	  
	  
	  
Bosætning:	  
	  
Transition	  World	  vil	  markedsføre	  Gribskov	  Kommune	  som	  stedet	  hvor	  man	  kan	  leve	  sundt	  og	  
bæredygtigt	  og	  nyde	  godt	  af	  det	  lokale	  fællesskab	  og	  de	  smukke	  omgivelser	  -‐	  samtidigt	  med	  at	  
man	  er	  en	  del	  af	  et	  pulserende	  internationalt	  miljø.	  	  
Vores	  mål	  er	  at	  tiltrække	  veluddannede	  ressourcestærke	  og	  omstillingsparate	  mennesker	  som	  
ønsker	  at	  realisere	  drømmen	  om	  et	  liv	  tæt	  på	  naturen	  i	  bekvem	  afstand	  fra	  de	  to	  metropoler	  
København	  og	  Malmø.	  Herudover	  vil	  vi	  udvikle	  en	  række	  spændende	  nye	  uddannelsestilbud,	  og	  
støtte	  op	  om	  innovative	  virksomheder,	  der	  kan	  medvirke	  til	  at	  øge	  beskæftigelsen	  i	  Gribskov	  
Kommune.	  	  
Vores	  vurdering	  er	  at	  bosætningsattraktiviteten	  vil	  blive	  forstærket	  yderligere,	  hvis	  vi	  gør	  en	  ekstra	  
indsats	  for	  at	  støtte	  op	  om	  de	  såkaldte	  B-‐corps.	  Dvs.	  nyttevirksomheder	  der	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  
de	  ikke	  kun	  har	  fokus	  på	  at	  tjene	  penge,	  men	  som	  også	  går	  op	  i	  at	  tjene	  de	  mennesker,	  det	  
samfund	  og	  det	  miljø,	  der	  omgiver	  dem.	  	  	  
	  
	  
	  

Transition	  World	  Centrets	  placering	  i	  Gilleleje	  
	  
	  
Når	  interessen	  samler	  sig	  om	  Gilleleje	  som	  hjemsted	  for	  det	  nye	  Transition	  World	  Center	  skyldes	  
det	  først	  og	  fremmest	  byens	  attraktive	  beliggenhed	  og	  dens	  charmerende	  blanding	  af	  kultur	  og	  
natur.	  	  
	  
	  Gilleleje	  er	  en	  livlig	  turist-‐,	  handels-‐	  og	  fiskerby	  med	  Sjællands	  største	  fiskerihavn	  som	  sit	  naturlige	  
centrum.	  Byen	  har	  formået	  at	  bevare	  en	  stor	  del	  af	  det	  oprindelige	  fiskerlejes	  idylliske	  små	  
stræder	  og	  stråtækte	  gamle	  huse.	  	  
	  På	  stien	  ved	  Gilbjerghoved	  står	  en	  sten	  rejst	  til	  minde	  om	  den	  berømte	  danske	  filosof	  Søren	  
Kierkegaard,	  der	  i	  sin	  dagbog	  fra	  sommeren	  1835	  beskriver	  sine	  vandreture	  i	  området.	  
Kierkegaards	  tilknytning	  til	  Gilleleje	  og	  Gribskov	  har	  vakt	  begejstring	  hos	  Transition	  Worlds	  
japanske	  og	  amerikanske	  samarbejdspartnere,	  der	  sætter	  stor	  pris	  på	  den	  danske	  filosof.	  	  
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Gilleleje	  er	  også	  kendt	  og	  værdsat	  i	  udlandet	  på	  grund	  af	  de	  dramatiske	  begivenheder,	  der	  
udspillede	  sig	  i	  og	  omkring	  byen	  i	  forbindelse	  med	  redningen	  af	  de	  danske	  jøder	  i	  oktober	  1943.	  	  
	  
Kulturhavn	  Gilleleje	  er	  med	  til	  at	  forhøje	  byens	  attraktionsværdi.	  Projektets	  anden	  etape	  
inkluderer	  etablering	  af	  bibliotek,	  biograf	  og	  café	  samt	  en	  såkaldt	  kulturbro,	  der	  skal	  krydse	  Søborg	  
kanal	  og	  lægge	  ryg	  til	  koncerter	  og	  andre	  arrangementer.	  	  	  
Kulturhavn	  Gilleleje	  er	  ikke	  det	  eneste	  store	  projekt	  for	  det	  gamle	  fiskerleje.	  Projektvisionen	  New	  
Nordic	  Coasts	  er	  for	  nyligt	  blevet	  godkendt	  af	  byrådet	  i	  Gribskov	  Kommune,	  og	  indsendt	  til	  staten	  
som	  en	  del	  af	  en	  udbudt	  forsøgsordning	  for	  Kyst-‐	  og	  Naturturisme,	  hvor	  de	  danske	  kommuner	  kan	  
søge	  om	  at	  etablere	  større	  projekter	  i	  områder,	  der	  normalt	  er	  beskyttet	  af	  en	  række	  lovgivninger.	  	  
Ideen	  med	  projektet	  er	  at	  skabe	  en	  attraktion	  ude	  i	  havet	  ved	  Gilleleje	  med	  rekreative	  moler,	  
sandstrande,	  havbade,	  hotel	  og	  meget	  mere.	  	  Visionen	  er	  at	  styrke	  Gilleleje	  som	  hovedportal	  for	  
kystområdet	  i	  Nordsjælland,	  der	  brandes	  under	  navnet	  Den	  Danske	  Riviera.	  	  
Hvis	  planerne	  om	  at	  etablere	  et	  nyt	  spa-‐hotel	  ved	  indsejlingen	  til	  Gilleleje	  havn	  realiseres,	  vil	  der	  
være	  mulighed	  for	  at	  afholde	  konferencer	  for	  højt	  profilerede	  internationale	  gæster	  i	  byen.	  	  
	  
Mulige	  domiciler:	  
	  
Transition	  World	  har	  kig	  på	  Kulturhavnen	  som	  muligt	  domicil,	  da	  det	  vil	  give	  mulighed	  for	  at	  
udnytte	  Kulturhavnens	  faciliteter	  (Kultursal	  og	  biograf	  m.m.)	  	  
	  	  
I	  forbindelse	  med	  større	  arrangementer	  vil	  vi	  satse	  på	  at	  udnytte	  den	  overskydende	  kapacitet,	  der	  
er	  til	  rådighed	  i	  lokale	  konferencecentre	  som	  Kysthusene,	  Nordic	  Park,	  Esrum	  Kloster,	  St.	  Helene	  
Centret	  og	  Gribskov	  Kultursal	  m.fl.	  	  Vi	  foretrækker	  denne	  fleksible	  løsning	  i	  projektets	  
opstartsfase,	  da	  vi	  derved	  kan	  minimere	  etablerings-‐	  og	  driftsomkostningerne	  og	  samtidig	  kan	  
være	  med	  til	  at	  støtte	  op	  omkring	  det	  lokale	  erhvervsliv.	  Senere,	  når	  behovet	  er	  der	  og	  
finansieringen	  er	  på	  plads,	  er	  det	  planen	  at	  finde	  større	  lokaler,	  som	  vil	  kunne	  rumme	  flere	  af	  
Centrets	  aktiviteter.	  	  
	  
Der	  er	  adskillige	  erhvervsejendomme	  i	  Gilleleje,	  som	  pt.	  står	  ubenyttede	  hen.	  Vi	  har	  undersøgt	  
muligheden	  for	  at	  leje	  den	  gamle	  H2O	  fabrik	  i	  Stæremosen.	  Fordelen	  ved	  at	  råde	  over	  mange	  
kvadratmeter	  vil	  være,	  at	  man	  vil	  kunne	  samle	  Transition	  Worlds	  tre	  indsatsområder	  (forskning,	  
uddannelse	  og	  iværksætteri)	  under	  samme	  tag	  og	  skabe	  et	  inspirerende	  miljø,	  hvor	  folk	  kan	  
mødes	  på	  tværs	  af	  discipliner	  omkring	  fælles	  aktiviteter.	  	  Der	  ville	  også	  være	  plads	  til	  at	  afholde	  
internationale	  konferencer	  og	  workshops	  og	  fabrikken	  ville	  kunne	  danne	  rammen	  om	  forskellige	  
uddannelsesaktiviteter	  for	  børn	  og	  unge.	  Ulempen	  ved	  fabrikken	  er	  at	  der	  må	  påregnes	  en	  del	  
istandsættelse	  og	  at	  driftsomkostningerne	  vil	  være	  relativt	  høje.	  	  
	  
En	  anden	  mulighed	  kunne	  være	  at	  benytte	  en	  af	  de	  tomme	  bygninger,	  der	  er	  ejet	  af	  kommunen.	  
Vi	  har	  haft	  kig	  på	  Pyramiden	  ved	  det	  gamle	  Rådhus,	  men	  da	  kommunen	  har	  besluttet	  at	  sælge	  
ejendommen,	  og	  vi	  udelukkende	  er	  interesseret	  i	  et	  lejemål	  på	  favorable	  betingelser,	  er	  den	  ikke	  
længere	  relevant.	  	  	  
	  
Vi	  har	  også	  kigget	  på	  det	  gamle	  jobcenter	  i	  Stæremosen.	  Lokalerne	  er	  ikke	  specielt	  velegnede	  til	  
afholdelse	  af	  konferencer	  og	  workshops,	  men	  til	  gengæld	  vil	  bygningen	  kunne	  benyttes	  som	  
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hjemsted	  for	  et	  nyt	  iværksætterhus	  som	  Transition	  World	  har	  planer	  om	  at	  etablere	  i	  samarbejde	  
med	  Akasha	  Ventures	  og	  Gribskov	  Erhvervscenter	  A/S.	  	  	  (Se	  afsnittet	  med	  eksempler	  på	  lokal	  
projektskabelse)	  	  
	  
	  
Transition	  World	  on-‐line:	  
	  
Da	  Transition	  Worlds	  samarbejdspartnere	  og	  medarbejdere	  er	  geografisk	  spredt,	  har	  vi	  etableret	  
en	  internetbaseret	  arbejdsstation	  på	  platformen	  PODIO,	  hvor	  man	  kan	  oprette	  virtuelle	  
arbejdsrum	  til	  forskellige	  arbejdsgrupper	  og	  klare	  en	  stor	  del	  af	  den	  daglige	  projektstyring.	  	  	  
	  
Herudover	  har	  vi	  etableret	  os	  på	  3	  øer	  i	  den	  virtuelle	  verden	  Second	  Life,	  hvor	  vi	  med	  støtte	  fra	  
Innovationsministeriet	  har	  bygget	  en	  virtuel	  højskole.	  På	  højskolen	  kan	  vi	  holde	  møder	  og	  
arrangere	  workshops	  og	  konferencer	  for	  op	  til	  300	  deltagere	  ad	  gangen.	  	  
Vi	  har	  planer	  om	  at	  inddrage	  den	  virtuelle	  højskole	  i	  de	  nye	  uddannelsestilbud,	  vi	  er	  i	  gang	  med	  at	  
udvikle	  i	  samarbejde	  med	  Gribskov	  Gymnasium	  (se	  afsnittet	  med	  eksempler	  på	  lokal	  
projektskabelse)	  	  
	  
Denne	  video	  viser	  nogle	  af	  de	  faciliteter	  vi	  har	  etableret	  på	  den	  virtuelle	  højskole:	  
https://vimeo.com/123385349	  
	  
Fremadrettet	  har	  vi	  fokus	  på	  at	  opbygge	  et	  globalt	  on-‐line	  community,	  hvor	  brugerne	  af	  vores	  
platform	  kan	  interagere	  med	  hinanden	  og	  indgå	  i	  forskellige	  netværk.	  	  Vi	  er	  netop	  nu	  i	  gang	  med	  
en	  teknisk	  analyse	  af	  forskellige	  muligheder	  og	  fremsender	  gerne	  supplerende	  materiale,	  hvis	  det	  
har	  interesse.	  	  
	  
Sidst	  men	  ikke	  mindst	  er	  vi	  i	  gang	  med	  at	  udvikle	  en	  helt	  ny	  ”State	  of	  the	  Art”	  teknologi	  der	  kan	  
benyttes	  til	  at	  arrangere	  interaktive	  talkshows	  og	  paneldebatter,	  hvor	  brugerne	  af	  Transition	  
Worlds	  platform	  kan	  interagere	  med	  lokale	  og	  internationale	  eksperter.	  Ambitionen	  er	  at	  etablere	  
et	  globalt	  debatforum	  omkring	  implementeringen	  af	  FN’s	  bæredygtighedsmål.	  	  
	  
	  

Analyse	  af	  offentlige-‐private	  samarbejdsmodeller	  
	  
	  
Der	  er	  de	  senere	  år	  udviklet	  et	  væld	  af	  begreber	  og	  modeller	  inden	  for	  offentligt	  og	  privat	  
samarbejde.	  Samtidigt	  er	  en	  ny	  sektor	  ved	  at	  spire	  frem	  i	  rummet	  mellem	  den	  private,	  offentlige	  
og	  frivillige	  sektor.	  Denne	  fjerde	  sektor	  dækker	  over	  en	  mangfoldighed	  af	  nye	  typer	  virksomheder	  
og	  organisationer,	  som	  agerer	  på	  markedsøkonomiens	  præmisser,	  men	  som	  samtidig	  har	  det	  
fælles	  bedste	  for	  øje	  Ofte	  er	  der	  tale	  om	  organisationskulturer,	  som	  har	  plads	  til	  både	  fastansatte,	  
deltidsansatte	  og	  frivillige,	  og	  som	  grundlæggende	  er	  menings-‐	  og	  formålsdrevet	  frem	  for	  at	  være	  
præget	  af	  motivationsfremmende	  faktorer	  som	  løn,	  magt	  og	  status.	  Transition	  World	  er	  et	  
eksempel	  på	  en	  sådan	  virksomhed.	  	  
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Hvis	  de	  nye	  tværgående	  samarbejdsformer	  skal	  lykkes,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  alle	  parter	  tidligt	  får	  
afstemt	  ønsker	  og	  behov.	  Det	  giver	  en	  mere	  gnidningsfri	  proces	  med	  færre	  fejl	  og	  mangler.	  	  
Samarbejde	  der	  bevæger	  sig	  uden	  for	  de	  vante	  rammer	  kræver	  en	  vis	  parathed	  hos	  både	  de	  
private	  virksomheder	  og	  kommunen	  samt	  en	  række	  kompetencer	  på	  begge	  sider	  af	  bordet.	  	  	  
	  
Det	  er	  afgørende,	  at	  deltagerne	  tidligt	  i	  processen	  erkender,	  at	  man	  ikke	  kan	  stille	  krav	  og	  pålægge	  
andre	  risici	  uden	  også	  at	  overdrage	  beslutningskompetence.	  Hvis	  partnerskabet	  inkluderer	  frivillig	  
arbejdskraft,	  bør	  man	  være	  opmærksom	  på,	  at	  det	  frivillige	  arbejde	  risikerer	  at	  miste	  sine	  særlige	  
styrker	  og	  fordele,	  hvis	  samarbejdsforholdet	  bliver	  for	  tæt	  og	  præget	  af	  for	  meget	  kontrol	  eller	  for	  
stor	  afhængighed.	  
	  
	  
Offentlig-‐privat	  Innovation:	  	  
	  
Offentlig-‐privat	  Innovation	  (OPI)	  er	  et	  samarbejde	  mellem	  offentlige	  og	  private	  parter	  med	  henblik	  
på	  at	  udvikle	  og	  nytænke	  offentlige	  løsninger.	  Kommunen	  får	  adgang	  til	  ny	  teknologi	  og	  viden,	  
mens	  den	  private	  part	  får	  information	  om	  brugernes	  behov,	  som	  kan	  bruges	  fremadrettet	  til	  
udvikling	  af	  nye	  ydelser	  eller	  produkter.	  	  
OPI	  adskiller	  sig	  fra	  andre	  offentlig-‐private	  samarbejdsformer	  ved,	  at	  samarbejdet	  ikke	  er	  et	  
traditionelt	  aftager/leverandør	  forhold,	  der	  ender	  med	  levering	  af	  en	  kendt	  ydelse.	  Parterne	  går	  i	  
stedet	  sammen	  om	  at	  udforske	  nye	  løsninger	  på	  fælles	  definerede	  problemer.	  Målet	  er	  bl.a.	  at	  
forbedre	  kvaliteten	  af	  den	  offentlige	  service	  og	  at	  effektivisere	  de	  offentlige	  arbejdsprocesser.	  	  
	  
	  
Styringsfilosofi:	  	  
	  
OPI	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  både	  den	  offentlige	  og	  private	  part	  har	  særlig	  viden	  og	  kompetencer,	  
som	  de	  i	  et	  samarbejde	  skal	  udnytte.	  Deltagerne	  er	  udviklingspartnere,	  som	  har	  det	  mål	  at	  finde	  
løsninger	  på	  udfordringer,	  som	  den	  offentlige	  sektor	  konfronteres	  med,	  fx	  krav	  om	  øget	  velfærd	  
og	  højere	  service.	  OPI	  er	  kendetegnet	  ved	  åbenhed,	  gensidig	  tillid	  mellem	  parterne	  og	  høj	  grad	  af	  
brugerinddragelse.	  	  
	  
	  
Udbud:	  	  
	  
Ved	  OPI	  udbydes	  en	  problemstilling	  og	  ikke	  en	  leverance	  på	  en	  kendt	  ydelse.	  Da	  løsningen	  og	  
kravene	  hertil	  er	  ukendte,	  er	  kravspecifikationen	  åben.	  Kravspecifikationen	  sætter	  en	  overordnet	  
ramme	  for	  projektet,	  og	  bliver	  tilpasset	  undervejs.	  	  
Kontraktlængden	  afhænger	  af,	  hvilke	  udviklingsperspektiver,	  der	  er	  for	  løsningen.	  OPI	  vil	  dog	  ofte	  
ses	  som	  langsigtede	  engagementer	  frem	  for	  kortvarige	  projekter.	  	  
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Fordele	  og	  ulemper	  for	  kommunerne	  ved	  brug	  af	  OPI:	  	  
	  
	  
Fordele:	  	  
	  

-‐ Synergi	  mellem	  innovationsprocesser	  i	  den	  offentlig	  og	  private	  sektor.	  
	  

-‐ Fælles	  forståelse	  for	  fremtidige	  velfærdsydelser.	  	  
	  

-‐ Den	  offentlige	  part	  får	  mulighed	  for	  effektivisering	  af	  interne	  processer	  og	  for	  at	  skabe	  
velfærdsforbedringer.	  	  

	  
-‐ Den	  private	  part	  får	  adgang	  til	  viden	  om	  brugere	  og	  mulighed	  for	  at	  prøve	  løsninger	  af	  i	  

praksis.	  	  
	  

-‐ Innovation	  er	  en	  væsentlig	  drivkraft	  for	  vækst	  og	  udvikling.	  	  
	  
	  
Ulemper:	  
	  

-‐ Implementering	  af	  innovative	  løsninger	  kræver	  ofte	  store	  organisatoriske	  og	  kulturelle	  
ændringer,	  der	  tager	  lang	  tid.	  	  

	  
-‐ Risici	  ved	  at	  investere	  i	  udvikling	  og	  implementering	  af	  prototyper.	  Vanskeligt	  at	  sætte	  et	  

samarbejde	  i	  udbud,	  hvor	  man	  ikke	  præcist	  ved,	  hvad	  det	  kommer	  til	  at	  omhandle.	  	  
	  

-‐ Udbudsregler	  kan	  sætte	  barriere	  for	  innovativ	  dialog.	  	  
	  

-‐ Innovationsprojektet	  kan	  drukne	  i	  daglig	  produktion	  og	  kulturelle	  forskelle	  på	  tværs	  af	  
sektorerne.	  	  

	  
	  
Organisation:	  	  
	  
Et	  OPI-‐samarbejde	  kan	  organiseres	  på	  forskellige	  måder.	  Der	  er	  eksempler	  på	  store,	  
velstrukturerede	  OPI-‐projekter	  og	  på	  mindre	  lokalt	  forankrede	  OPI-‐projekter.	  	  
Analyser	  viser,	  at	  motivationen	  for	  deltagelse	  i	  OPI	  for	  private	  parter	  kan	  være	  meget	  forskellig.	  
Nogle,	  ofte	  mindre	  virksomheder,	  engagerer	  sig	  i	  OPI-‐samarbejde,	  fordi	  de	  ønsker	  at	  udvikle	  et	  
konkret	  produkt	  eller	  service,	  som	  efterfølgende	  skal	  leveres	  til	  den	  offentlige	  sektor.	  Andre,	  
typisk	  større	  virksomheder,	  vil	  engagere	  sig	  i	  OPI-‐samarbejde	  for	  at	  opnå	  udviklingserfaringer	  
inden	  for	  en	  bestemt	  målgruppe.	  	  
Generelt	  er	  OPI	  samarbejder	  drevet	  frem	  af	  et	  fælles	  ønske	  om	  at	  skabe	  løsninger,	  der	  opfylder	  
borgernes	  udækkede	  eller	  fremtidige	  behov.	  	  
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Anbefaling	  af	  samarbejdskonstruktion	  med	  Gribskov	  Kommune	  
	  
	  
Transition	  World	  er	  interesseret	  i	  at	  indgå	  et	  offentligt	  privat	  innovationssamarbejde	  med	  
Gribskov	  Kommune,	  med	  henblik	  på	  at	  udvikle	  og	  nytænke	  løsninger	  på	  nogle	  af	  de	  udfordringer	  
kommunen	  står	  overfor	  i	  de	  kommende	  år.	  	  Transition	  World	  kan	  bidrage	  med	  ny	  teknologi	  og	  
viden	  som	  kan	  bruges	  fremadrettet	  til	  udvikling	  af	  nye	  ydelser	  eller	  produkter,	  mens	  kommunen	  
kan	  bidrage	  med	  information	  om	  borgernes	  behov.	  	  	  
	  
Vores	  oprindelige	  forventning	  til	  samarbejdet	  var,	  at	  Gribskov	  kommune	  ville	  have	  mulighed	  for	  at	  bevilge	  
et	  tilskud	  på	  ca.2	  millioner	  kr.	  pr	  år,	  over	  en	  5	  årig	  periode,	  til	  etablering	  og	  drift	  af	  et	  internationalt	  
Vækstcenter	  i	  Gilleleje.	  Transition	  World	  ville	  i	  givet	  fald	  være	  parate	  til	  at	  investere	  et	  tilsvarende	  beløb.	  	  
I	  mellemtiden	  er	  kommunen	  løbet	  ind	  i	  økonomiske	  problemer,	  og	  da	  der	  skal	  findes	  besparelser	  for	  et	  
større	  millionbeløb	  på	  det	  kommunale	  budget	  over	  de	  næste	  tre	  år,	  er	  det	  næppe	  realistisk	  at	  gennemføre	  
den	  oprindelige	  plan.	  Derfor	  har	  vi	  -‐	  i	  samråd	  med	  vores	  strategiske	  samarbejdspartnere	  og	  kommunens	  
repræsentant	  i	  projektgruppen	  -‐	  skitseret	  en	  alternativ	  plan.	  	  
	  
Vi	  foreslår	  at	  Transition	  World	  og	  Gribskov	  Kommune	  indgår	  et	  projektorienteret	  samarbejde	  og	  satser	  på	  
at	  realisere	  2-‐3	  lokalt	  forankrede	  projekter	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  bane	  vejen	  for	  etableringen	  af	  det	  nye	  
center.	  Denne	  model	  betyder	  at	  kommunens	  samlede	  investering	  kan	  reduceres	  til	  godt	  2.millioner	  kr.	  
fordelt	  over	  en	  2-‐3	  årig	  periode.	  	  Resten	  af	  pengene	  søges	  tilvejebragt	  via	  offentlige	  puljer,	  EU-‐midler	  og	  
tilskud	  fra	  private	  fonde	  og	  investorer.	  
	  
En	  alternativ	  mulighed	  kunne	  være	  at	  inddrage	  nabokommunerne	  Helsingør,	  Hillerød	  og	  Halsnæs	  i	  
samarbejdet	  og	  fordele	  centrets	  aktiviteter	  på	  forskellige	  lokationer	  i	  de	  tre	  kommuner.	  	  
	  

	  
Eksempler	  på	  lokal	  projektskabelse	  

	  
I	  projektets	  fase	  1	  har	  Transition	  World	  indgået	  strategiske	  partnerskaber	  med	  forskellige	  aktører	  
og	  investeret	  i	  udviklingen	  af	  en	  række	  konkrete	  projekter	  der	  kan	  være	  med	  til	  sikre	  den	  lokale	  
forankring	  af	  det	  nye	  vækstcenter	  i	  Gribskov	  Kommune.	  	  I	  nedenstående	  afsnit	  har	  vi	  beskrevet	  3	  
udvalgte	  projekter	  -‐	  et	  fra	  hver	  af	  de	  tre	  indsatsområder:	  Uddannelse,	  Forskning	  og	  Iværksætteri.	  	  
	  
	  
	  

Projekteksempel	  1	  
Uddannelse	  

	  
Gribskov	  Learning	  Lab	  

	  
Vi	  lever	  i	  en	  verden	  der	  forandrer	  sig	  med	  accelererende	  hastighed.	  Derfor	  er	  der	  et	  akut	  behov	  
for	  nye	  uddannelsestilbud,	  der	  fremmer	  de	  studerendes	  evner	  til	  at	  tænke	  i	  helheder	  og	  udvikle	  
kreative	  løsninger	  på	  de	  komplekse	  udfordringer	  verden	  står	  overfor.	  	  Fremtidens	  innovative	  
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iværksættere	  udklækkes	  bedst	  i	  alsidige	  læringsmiljøer,	  hvor	  de	  opnår	  både	  teknisk	  snilde,	  
designforståelse	  og	  menneskelig	  indsigt.	  	  
	  
Målet	  med	  Gribskov	  Learning	  Lab	  er	  at	  samle	  nationale	  og	  internationale	  frontløbere	  på	  
uddannelsesområdet,	  og	  udvikle	  nye	  innovative	  uddannelser	  der	  kan	  testes	  lokalt	  og	  udbredes	  
globalt.	  	  Vi	  vil	  skabe	  et	  eksperimenterede	  videns-‐miljø,	  hvor	  teknologi	  og	  entreprenørskab	  blandes	  
med	  systemisk	  tænkning,	  netværkssamarbejde	  og	  historiefortælling.	  	  	  
	  
	  Et	  særligt	  fokusområde	  er	  IT	  og	  nye	  medier.	  Vi	  vil	  arbejde	  med	  den	  nyeste	  teknologi	  og	  skabe	  
inspirerende	  rammer	  som	  udvikler	  deltagernes	  evner	  til	  at	  kommunikere	  på	  tværs	  af	  forskellige	  
medieplatforme	  og	  skabe	  netværk.	  	  Herudover	  vil	  vi	  jævnligt	  arrangere	  workshops	  og	  
internationale	  symposier	  og	  konferencer,	  hvor	  vi	  inviterer	  oplægsholdere	  fra	  vores	  danske	  og	  
internationale	  netværk	  til	  at	  deltage,	  enten	  fysisk	  eller	  virtuelt.	  	  
	  
En	  del	  af	  aktiviteterne	  kommer	  til	  at	  foregå	  på	  Transition	  Worlds	  virtuelle	  Højskole,	  hvor	  man	  kan	  
møde	  forskere,	  lærere	  og	  studerende	  fra	  andre	  lande	  og	  kulturer.	  	  På	  Højskolen	  -‐	  som	  vi	  har	  opført	  
med	  støtte	  fra	  Innovationsministeriet	  -‐	  findes	  virtuelle	  undervisningslokaler	  med	  AV	  faciliteter,	  
mødelokaler,	  en	  biograf,	  en	  cafe,	  et	  bibliotek,	  et	  galleri	  og	  et	  virtuelt	  amfiteater	  med	  plads	  til	  300	  
tilskuere.	  	  Herudover	  har	  vi	  opført	  et	  velkomstcenter,	  hvor	  man	  under	  kyndig	  vejledning	  kan	  øve	  
sig	  i	  at	  styre	  sin	  Avatar.	  	  	  
	  
Se	  mere:	  https://vimeo.com/123385349	  
	  
	  
Ny	  teknologi	  skaber	  nye	  muligheder	  
	  
Eksperterne	  er	  enige	  om	  at	  Virtual	  reality	  er	  på	  vej	  til	  at	  revolutionere	  medielandskabet.	  Nye	  
teknologier	  som	  Oculus	  Rift	  og	  Microsoft	  HoloLens	  har	  tilføjet	  en	  ekstra	  dimension	  til	  den	  virtuelle	  
oplevelse,	  og	  det	  seneste	  nye	  er	  at	  Facebook	  er	  på	  vej	  med	  3D	  briller,	  der	  er	  så	  gode	  og	  billige,	  at	  
der	  er	  tale	  om	  et	  paradigmeskift	  på	  linje	  med	  opfindelsen	  af	  internettet.	  	  
Den	  nye	  teknologi	  skaber	  spændende	  muligheder	  på	  uddannelsesområdet.	  Med	  3D	  brillerne	  kan	  
man	  opleve	  udsigten	  fra	  Mount	  Everest,	  gå	  en	  tur	  i	  New	  York	  eller	  opleve	  verdens	  brændpunkter	  
på	  nærmeste	  hold	  –	  og	  i	  stedet	  for	  at	  fortælle	  eleverne	  om	  fortiden	  kan	  lærerne	  sammen	  med	  
eleverne	  tage	  af	  sted	  på	  virtuelle	  ekskursioner	  igennem	  tid	  og	  rum.	  	  
	  
	  
Et	  lokalt	  forankret	  projekt.	  	  
	  
Gribskov	  Learning	  Lab	  kommer	  til	  at	  danne	  ramme	  om	  en	  række	  eksperimenter,	  hvor	  lokale	  
uddannelsesinstitutioner	  -‐	  	  i	  samarbejde	  med	  nationale	  og	  internationale	  eksperter	  -‐	  kan	  arbejde	  
med	  at	  forandre	  og	  forbedre	  deres	  praksis.	  	  Vi	  vil	  højne	  uddannelsesfrekvensen	  og	  
kompetenceniveauet	  i	  Gribskov	  Kommune	  ved	  at	  skabe	  bedre,	  mere	  attraktive	  og	  mere	  relevante	  
uddannelser.	  Derigennem	  vil	  vi	  også	  styrke	  de	  lokale	  virksomheders	  muligheder	  for	  at	  skaffe	  
kvalificeret	  arbejdskraft.	  	  	  
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Målgrupper:	  
	  
Studerende	  og	  elever	  
Den	  primære	  målgruppe	  er	  studerende	  på	  de	  gymnasiale	  uddannelser,	  men	  vi	  vil	  også	  inddrage	  
folkeskolens	  overbygning	  og	  skabe	  integrerede	  forløb	  der	  letter	  overgangen	  fra	  folkeskolen	  til	  
gymnasiet,	  og	  overgangen	  fra	  gymnasiet	  til	  en	  række	  erhvervsrelaterede	  uddannelser.	  Innovation	  
og	  iværksætteri	  er	  omdrejningspunktet	  hele	  vejen	  igennem.	  	  
	  
Børn	  og	  unge	  med	  særlige	  behov.	  	  	  
Vi	  har	  særligt	  fokus	  på	  børn	  og	  unge	  der	  ikke	  passer	  ind	  i	  det	  etablerede	  uddannelsessystem.	  Det	  
kan	  være	  elever	  der	  har	  faglige	  eller	  sociale	  udfordringer,	  men	  det	  kan	  også	  være	  elever	  der	  er	  
særligt	  begavede	  og	  har	  brug	  for	  stimulerende	  omgivelser	  for	  at	  udvikle	  deres	  fulde	  potentiale.	  	  
	  
Undervisere:	  
Vi	  vil	  ikke	  kun	  uddanne	  eleverne,	  men	  også	  deres	  lærere	  som	  har	  brug	  for	  at	  udvikle	  helt	  nye	  
kompetencer	  for	  at	  udfylde	  fremtidens	  lærerrolle.	  I	  nogle	  tilfælde	  vil	  vi	  vende	  rollerne	  på	  hovedet	  
og	  lade	  digitalt	  kompetente	  elever	  undervise	  lærerne	  i	  hvordan	  man	  bruger	  sociale	  medier	  og	  
bevæger	  sig	  rundt	  i	  virtuelle	  verdener.	  	  
	  
Ledere	  
En	  anden	  vigtig	  målgruppe	  er	  offentlige	  og	  private	  ledere	  som	  er	  åbne	  overfor	  at	  udvikle	  nye	  
forretningsmodeller	  der	  imødekommer	  behovet	  for	  et	  mere	  helhedsorienteret	  og	  bæredygtigt	  syn	  
på	  værdiskabelse.	  	  	  
	  
Ledige	  	  
Vi	  har	  også	  fokus	  på	  kommunens	  ledige	  som	  kan	  have	  glæde	  af	  de	  modulopbyggede	  
uddannelsesforløb	  der	  kan	  tilpasses	  individuelle	  interesser	  og	  kompetencer.	  	  
	  
Flygtninge	  og	  indvandrere	  
Hertil	  kommer	  de	  mange	  flygtninge	  som	  kommunen	  forventes	  at	  skulle	  modtage	  i	  løbet	  af	  2016.	  
En	  del	  af	  flygtningene	  er	  veluddannede	  ressourcestærke	  mennesker	  der	  kan	  blive	  et	  aktiv	  for	  
kommunen	  og	  lokalsamfundet,	  hvis	  vi	  tager	  godt	  imod	  dem	  og	  giver	  dem	  mulighed	  for	  relevant	  
uddannelse	  og	  meningsfyldt	  beskæftigelse.	  	  	  
	  
Ældre	  borgere	  
Sidst	  men	  ikke	  mindst	  har	  vi	  fokus	  på	  kommunens	  ældre	  borgere.	  Vi	  betragter	  kommunens	  
pensionister	  som	  en	  uudnyttet	  ressource	  og	  ikke	  som	  en	  uvelkommen	  byrde.	  Vores	  plan	  er	  at	  
inddrage	  de	  ældre	  som	  mentorer,	  der	  igennem	  sparring,	  coaching	  og	  feedback	  kan	  få	  lejlighed	  til	  
at	  dele	  ud	  af	  deres	  erfaringer	  og	  støtte	  de	  unge	  i	  deres	  udvikling.	  	  Samtidig	  kan	  de	  unge	  med	  deres	  
digitale	  kompetencer	  hjælpe	  de	  ældre	  med	  at	  udnytte	  internettets	  muligheder.	  	  
	  
	   	  



ver.	  2.0	  (Oktober	  2015)	   24	  

Eksempler	  på	  uddannelser:	  	  
	  
På	  nuværende	  tidspunkt	  har	  vi	  3	  konkrete	  uddannelsestilbud	  i	  støbeskeen:	  	  
	  

• Change-‐agent	  	  
• Net-‐coach	  	  
• Transmedia	  storytelling	  

	  
	  
Nedenstående	  videoer	  introducerer	  de	  3	  uddannelser:	  	  
	  
Change	  agent:	  https://www.youtube.com/watch?v=ZR1Dn1HdSpA	  
	  
Net-‐coach:	  https://vimeo.com/97861511	  	  (password:	  milton)	  	  
	  
Transmedia	  Storytelling:	  https://www.youtube.com/watch?v=_j-‐2Ct9V9cQ	  
	  
	  
(Se	  flere	  detaljer	  i	  vedlagte	  bilag)	  
	  
	  
Samarbejdspartnere:	  	  
	  
	  
Gribskov	  Gymnasium	  	  
Gymnasiet	  har	  tilbudt	  at	  træde	  ind	  som	  partner	  i	  projektet	  og	  huse	  det	  nye	  
uddannelseslaboratorium.	  Dermed	  kan	  vi	  udnytte	  overskydende	  kapacitet	  i	  de	  forskellige	  
undervisningslokaler	  og	  benytte	  kultursalen	  til	  større	  arrangementer.	  	  
	  
Gribskov	  Kultursal	  
Kultursalen	  egner	  sig	  perfekt	  til	  større	  konferencer	  og	  foredrag	  med	  internationale	  oplægsholdere.	  
Der	  er	  mulighed	  for	  at	  installere	  såkaldt	  ”Musion	  eyeliner	  teknik”	  som	  gør	  det	  muligt	  at	  skabe	  
spektakulære	  holografiske	  oplevelser	  som	  uden	  tvivl	  vil	  appellere	  til	  et	  bredt	  publikum.	  Teknikken	  
ses	  demonstreret	  i	  denne	  video:	  https://www.youtube.com/watch?v=ZIBdhNJkckg	  
	  
AtKisson	  Group	  	  
AtKisson	  Group	  har	  tilbudt	  at	  deltage	  i	  udviklingen	  af	  en	  ny	  modulopbygget	  Change-‐agent	  
uddannelse	  der	  sætter	  fokus	  på	  lokalt	  og	  globalt	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  discipliner.	  	  
	  
Ubiquity	  University.	  
Ubiquity	  University	  har	  tilbudt	  at	  stille	  deres	  nyetablerede	  e-‐lærings	  platform	  til	  rådighed,	  og	  
deltage	  i	  udviklingen	  af	  projektets	  VR-‐platform.	  	  
	  
Stanford	  University:	  	  



ver.	  2.0	  (Oktober	  2015)	   25	  

Stanford	  University	  har	  tilbudt	  at	  deltage	  i	  projektet	  som	  videnspartner	  og	  stille	  ekspertise,	  
teknologi	  og	  forskningsresultater	  til	  rådighed.	  	  	  	  
	  
Gaia	  Education	  
Gaia	  education	  har	  tilbudt	  at	  stille	  deres	  curriculum	  til	  rådighed	  og	  formidle	  et	  samarbejde	  med	  
Global	  Eco-‐village	  Netværket,	  så	  de	  studerende	  kan	  komme	  i	  praktik	  i	  økolandsbyer	  rundt	  omkring	  
i	  verden.	  	  	  	  
	  
Club	  of	  Budapest	  
Club	  of	  Budapest	  bidrager	  med	  oplægsholdere,	  mentorer	  og	  undervisere.	  	  
	  
	  
Budget	  og	  finansiering:	  	  
	  
Projektets	  budget	  er	  på	  1.500.000	  kr.	  Budgettet	  inkluderer	  etablering	  og	  drift	  af	  Gribskov	  Learning	  
Lab	  det	  første	  år,	  afholdelse	  af	  en	  række	  workshops	  -‐	  samt	  udvikling	  af	  2-‐3	  nye	  uddannelsestilbud.	  	  
Hvis	  Gribskov	  Kommune	  biddrager	  med	  500.000	  kr.	  vil	  Transition	  World	  (sammen	  med	  Gribskov	  
Gymnasium	  og	  Transition	  Worlds	  nationale	  og	  internationale	  partnere)	  bidrage	  med	  1.000.000	  kr.	  	  
	  Herudover	  er	  det	  vores	  plan	  at	  søge	  supplerende	  midler	  fra	  diverse	  fonde	  og	  ministerier	  m.m.	  
En	  fordel	  ved	  at	  placere	  projektet	  I	  Gribskov	  Kommune	  er	  at	  vi	  vil	  have	  mulighed	  for	  at	  søge	  LAG	  
midler	  fra	  Gribskov	  /	  Halsnæs	  puljen	  (Læs	  mere	  under	  afsnittet	  om	  finansiering)	  	  
	  
Efter	  implementeringsfasen	  -‐	  der	  strækker	  sig	  over	  12	  måneder	  -‐	  forventer	  vi	  at	  indtjeningen	  på	  
kursusvirksomhed	  og	  uddannelsesaktiviteter,	  samt	  tilskud	  fra	  diverse	  fonde	  og	  investorer	  vil	  være	  
tilstrækkeligt	  til	  at	  dække	  driftsomkostningerne	  i	  det	  nye	  Learning	  Lab.	  	  
	  	  
NB.	  Transition	  World	  har	  på	  nuværende	  tidspunkt	  investeret	  250.000	  i	  etableringen	  af	  den	  
virtuelle	  højskole	  på	  3	  øer	  i	  Second	  Life.	  Herudover	  har	  vi	  bidraget	  med	  120.000	  kr.	  til	  afholdelsen	  
af	  en	  Grøn	  dag	  i	  Gribskov	  Kultursal,	  hvor	  vi	  sammen	  med	  500	  gymnasieelever,	  80	  lærere	  og	  
forandringsledere	  fra	  6	  forskellige	  lande	  satte	  fokus	  på	  FN’s	  17	  bæredygtighedsmål.	  	  
	  
Læs	  mere:	  http://17goals.org/17goals-‐launch-‐event/	  	  
	  
	  
	  

Projekteksempel	  2	  
Forskning	  

	  
ELIAS	  (Ervin	  Laszlos	  Institute	  for	  Advanced	  Science)	  

	  
Ervin	  Laszlo,	  der	  er	  grundlægger	  af	  den	  højt	  profilerede	  internationale	  tænketank	  The	  Club	  of	  
Budapest,	  har	  i	  et	  ”letter	  of	  intent”	  bekræftet	  at	  han	  er	  parat	  til	  at	  etablere	  sit	  nye	  
forskningsinstitut	  ELIAS	  i	  Gilleleje.	  Forudsætningen	  er	  at	  kommunen	  har	  mulighed	  for	  at	  bidrage	  
økonomisk	  til	  projektet.	  (Se	  vedlagte	  LOI)	  
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Med	  udgangspunkt	  i	  teorien	  om	  altings	  forbundethed	  vil	  det	  nye	  forskningsinstitut	  sætte	  fokus	  på	  
emner	  som	  universets	  beskaffenhed,	  planetens	  tilstand,	  menneskers	  trivsel	  og	  relationen	  mellem	  
kvantefysik	  og	  bevidsthed.	  	  (Se	  vedlagte	  beskrivelse	  af	  Exploratoria	  programmet)	  	  
	  
Dr.	  Phil	  og	  adjungeret	  professor	  ved	  Ålborg	  universitet	  Else	  Marie	  Bukdahl,	  som	  bestrider	  en	  lang	  
række	  tillidsposter	  herhjemme	  og	  i	  udlandet,	  har	  tilbudt	  at	  træde	  ind	  i	  bestyrelsen	  og	  hjælpe	  til	  
med	  etableringen	  af	  det	  nye	  Institut.	  Det	  samme	  har	  Gunner	  Sivertsen	  der	  er	  senior	  rådgiver	  for	  
”institut	  for	  Innovation,	  Forskning	  og	  Uddannelse”	  i	  Oslo.	  	  	  	  	  
	  
ELIAS	  har	  flere	  nobelprismodtagere	  og	  fremtrædende	  forskere	  i	  ryggen,	  som	  det	  fremgår	  af	  
nedenstående	  liste	  over	  Instituttets	  ”Research	  Fellows”.	  	  
	  
	  

-‐ Robert	  Mundell	  (Nobelprismodtager	  i	  Økonomi)	  
-‐ George	  Smoot	  (Nobelprismodtager	  I	  Fysik)	  
-‐ Muhammad	  Yunus	  (Modtager	  af	  Nobes	  Fredspris)	  
-‐ Dame	  Jane	  Goodall	  
-‐ Deepak	  Chopra	  
-‐ Stanislav	  Grof	  
-‐ Barbara	  Marx	  Hubbard	  
-‐ Edgar	  Mitchell	  
-‐ Marianne	  Williamson	  
-‐ Federico	  Mayor	  
-‐ Masami	  Saionji	  
-‐ Sri	  Sri	  Ravi	  Shankar	  
-‐ Hazel	  Henderson	  
-‐ Ken	  Wilber	  
-‐ Karan	  Singh	  
-‐ Edgar	  Morin	  
-‐ Hans	  Küng	  
-‐ Riane	  Eisler	  
-‐ Bruce	  Lipton	  
-‐ Amit	  Goswami	  
-‐ Jean	  Houston	  
-‐ Joanna	  Macy	  
-‐ James	  O’Dea	  
-‐ Rupert	  Sheldrake	  
-‐ Peter	  Russell	  

	  
Instituttet	  vil	  løbende	  arrangere	  konferencer,	  symposier	  og	  workshops	  hvor	  de	  prominente	  
”Research	  Fellows”	  deltager	  og	  deler	  deres	  viden	  og	  indsigter.	  	  
Vi	  forventer	  at	  disse	  arrangementer	  vil	  tiltrække	  såkaldte	  videns-‐turister	  som	  gerne	  rejser	  langt	  for	  
at	  møde	  nogle	  af	  verdens	  mest	  anerkendte	  frontløbere	  inden	  for	  kvantefysik,	  filosofi,	  integreret	  
medicin,	  og	  bevidsthedsforskning.	  	  
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Samarbejdspartnere:	  	  
	  
The	  Club	  of	  Budapest	  
The	  Club	  of	  Budapest	  har	  tilbudt	  at	  stille	  sit	  internationale	  netværk	  til	  rådighed	  og	  samarbejde	  
med	  Transition	  World	  og	  ELIAS	  omkring	  afholdelsen	  af	  internationale	  arrangementer.	  	  	  
	  
	  
Budget	  og	  finansiering:	  	  
	  
Projektets	  budget	  på	  1.750.000	  kr.	  inkluderer	  etablering	  og	  drift	  af	  ELIAS	  det	  første	  år	  samt	  
afholdelse	  af	  den	  første	  internationale	  event.	  	  
Hvis	  Gribskov	  Kommune	  biddrager	  med	  750.000	  kr.,	  vil	  Transition	  World	  og	  The	  Club	  of	  Budapest	  
bidrage	  med	  sammenlagt	  1.000.000	  kr.	  	  
	  Efter	  etableringsfasen	  der	  strækker	  sig	  over	  12	  måneder,	  forventer	  vi,	  at	  indtjening	  på	  symposier	  
og	  konferencer	  –	  samt	  tilskud	  fra	  Angel	  investorer	  og	  diverse	  fonde	  og	  ministerier	  m.m.	  -‐	  vil	  kunne	  
dække	  driften	  af	  det	  nye	  Forsknings	  Institut.	  	  	  
	  

	  
	  

Projekteksempel	  3	  
Iværksætteri	  

	  
B-‐huset	  

	  
Transition	  World	  ønsker	  at	  skabe	  de	  bedste	  rammer	  og	  muligheder	  for	  socialt	  og	  miljømæssigt	  
bæredygtige	  virksomheder	  der	  ønsker	  at	  slå	  sig	  ned	  i	  Gribskov	  Kommune.	  	  
I	  samarbejde	  med	  Gribskov	  Erhvervscenter	  har	  vi	  planer	  om	  at	  etablere	  et	  iværksætterhus	  som	  er	  
målrettet	  en	  helt	  bestemt	  type	  virksomheder	  -‐	  nemlig	  de	  såkaldte	  B	  Corporations.	  	  
B	  Corporation	  står	  for	  "benefit	  corporation"	  eller	  ”nyttevirksomhed”.	  Det	  er	  en	  virksomhedsform	  
specielt	  designet	  for	  kommercielle	  virksomheder	  der	  -‐	  udover	  at	  tjene	  penge	  -‐	  ønsker	  at	  tage	  
hensyn	  til	  samfund	  og	  miljø	  og	  skabe	  værdi	  for	  samfundet	  som	  helhed.	  
	  
Ideen	  med	  at	  organisere	  nyttevirksomhederne	  i	  et	  særligt	  netværk	  stammer	  fra	  USA,	  hvor	  
organisationen	  B-‐corp	  på	  kort	  tid	  har	  opnået	  en	  stærk	  position.	  B-‐corp	  certificerer	  virksomheder	  
som	  ”nyttegørende”,	  ved	  at	  indgå	  en	  kontrakt	  som	  forpligter	  virksomheden	  til	  at	  arbejde	  for	  en	  
socialt	  og	  miljømæssigt	  bæredygtig	  verden.	  Til	  gengæld	  får	  den	  B-‐corp	  certificerede	  virksomhed	  
adgang	  til	  risikovillige	  investorer	  og	  et	  netværk	  af	  potentielle	  samarbejdspartnere	  der	  deler	  det	  
samme	  værdigrundlag.	  	  For	  indeværende	  har	  B-‐corp	  certificeret	  990	  virksomheder	  i	  22	  lande.	  	  

	  
Denne	  video	  demonstrerer,	  hvad	  det	  er	  for	  en	  type	  virksomheder	  og	  projekter	  der	  indgår	  i	  
netværket.	  	  	  
	  
https://www.youtube.com/user/bcorporations	  
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Et	  mødested	  for	  innovative	  iværksættere	  
	  
B-‐huset	  kommer	  til	  at	  fungere	  som	  mødested,	  rådgivningscenter	  og	  erhvervshotel	  for	  Benefit-‐
iværksættere	  der	  har	  brug	  for	  hjælp	  til	  udvikling	  af	  deres	  forretningside,	  etablering	  af	  en	  ny	  
virksomhed	  og	  adgang	  til	  potentielle	  investorer.	  	  Tilbuddet	  gælder	  også	  B	  Corporations	  fra	  
udlandet	  der	  ønsker	  at	  slå	  sig	  ned	  i	  Danmark.	  	  
	  
Tanken	  er	  at	  benytte	  overskydende	  kapacitet	  i	  kommunalt	  ejede	  bygninger	  og	  lokaler	  for	  at	  
minimere	  etablerings-‐	  og	  driftsomkostninger	  for	  de	  nye	  virksomheder	  og	  give	  mulighed	  for	  synergi	  
med	  andre	  virksomheder	  af	  samme	  type.	  	  Det	  gamle	  jobcenter	  i	  Stæremosen	  ville	  evt.	  kunne	  
benyttes	  til	  dette	  formål.	  	  
	  
Udover	  at	  tilbyde	  benefit-‐iværksættere	  et	  inspirerende	  kontorfællesskab,	  vil	  vi	  stille	  vores	  
nationale	  og	  internationale	  netværk	  til	  rådighed	  og	  etablere	  et	  advisory	  board	  bestående	  af	  højt	  
profilerede	  eksperter.	  Vi	  vil	  også	  arrangere	  netværksmøder	  og	  individuelle	  møder	  med	  potentielle	  
investorer,	  og	  afholde	  en	  årlig	  pitching-‐event,	  hvor	  udvalgte	  iværksættere	  får	  lejlighed	  til	  at	  pitche	  
deres	  ideer	  til	  et	  panel	  bestående	  af	  kompetente	  rådgivere	  og	  potentielle	  investorer.	  	  
Herudover	  vil	  vi	  rekruttere	  et	  internationalt	  team	  af	  praktikanter	  og	  studerende	  som	  kan	  hjælpe	  til	  
med	  at	  løse	  praktiske	  opgaver	  og	  booste	  markedsføringen	  af	  nye	  ideer	  og	  produkter	  via	  sociale	  
medier.	  	  
	  
	  
Samarbejdspartnere:	  
	  
Gribskov	  Erhvervs	  Center	  
Det	  vil	  være	  oplagt	  at	  realisere	  projektet	  i	  samarbejde	  med	  Gribskov	  Erhvervscenter,	  som	  har	  
erklæret	  interesse	  for	  at	  deltage	  i	  projektet.	  	  
	  
Akasha	  Ventures	  
Jakob	  Algren-‐Ussing	  	  -‐	  der	  er	  grundlægger	  af	  Akasha	  Ventures	  -‐	  har	  tilbudt	  at	  stille	  sin	  personlige	  
ekspertise	  til	  rådighed	  og	  hjælpe	  med	  at	  skaffe	  adgang	  til	  risikovillige	  investorer.	  	  	  
Som	  privat	  investor	  og	  erhvervsstrateg	  har	  Jakob	  rådgivet	  mere	  end	  200	  danske	  og	  internationale	  
virksomheder	  og	  udført	  strategiske	  processer	  i	  en	  lang	  række	  organisationer.	  Herunder	  blandt	  
andet	  Bang	  &	  Olufsen,	  Telenor,	  TDC,	  Vodafone,	  Lego,	  og	  Lundbeck.	  
	  
	  
Læs	  mere:	  http://jakobussing.com/om-‐jakob-‐algreen-‐ussing	  
	  
	  
Budget	  og	  finansiering:	  	  
	  
Det	  samlede	  budget	  er	  på	  1.150.000.	  	  
Projektets	  gennemførelse	  	  forudsætter	  at	  Gribskov	  kommune	  stiller	  et	  antal	  	  kontorpladser	  gratis	  
til	  rådighed	  og	  investerer	  400.000	  kr.	  til	  dækning	  af	  forskellige	  etableringsomkostninger.	  	  
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I	  løbet	  af	  etableringsfasen	  der	  strækker	  sig	  over	  12	  måneder,	  forventer	  vi	  at	  der	  bliver	  behov	  for	  
10	  kontorpladser	  til	  en	  værdi	  a	  3000	  kr.	  per	  måned	  svarende	  til	  en	  investering	  på	  360.000	  kr.	  	  	  
Transition	  World	  leverer	  konsulenttimer	  for	  250.000	  kr	  og	  arrangerer	  en	  pitching	  event	  i	  Gribskov	  
Kultursal	  til	  en	  værdi	  af	  140.000	  kr.	  	  (Indenfor	  2	  år	  forventer	  vi	  at	  indtjeningen	  på	  leje	  af	  omkring	  
20	  kontorpladser	  vil	  kunne	  dække	  de	  basale	  driftsomkostninger.	  )	  
	  
	  
	  
	  

International	  event	  med	  fokus	  på	  Gilleleje	  
	  
Udover	  ovennævnte	  aktiviteter	  har	  Transition	  World	  planer	  om	  at	  gennemføre	  en	  høj	  profileret	  
international	  event	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  sætte	  Gilleleje	  på	  verdenskortet.	  	  
	  
I	  Januar	  2014	  havde	  Gilleleje	  -‐	  på	  Transition	  Worlds	  foranledning	  -‐	  besøg	  af	  præsidenten	  for	  the	  
Goi	  Peace	  Foundation	  Hiroo	  Saionji	  og	  hans	  hustru	  Masami	  Saionji,	  der	  er	  adoptivdatter	  af	  	  
Masahisa	  Goi	  som	  grundlagde	  den	  internationale	  fredsorganisation	  efter	  bombningerne	  af	  
Hiroshima	  og	  Nagasaki.	  	  
	  
Læs	  mere:	  http://www.goipeace.or.jp/english/aboutus/background.html	  
	  
Efter	  præsidentparrets	  besøg	  i	  Gilleleje	  har	  Goi	  Peace	  Foundation	  skænket	  byen	  et	  
fredsmonument.	  En	  såkaldt	  Peace-‐pole,	  som	  bærer	  inskriptionen:	  ”May	  Peace	  prevail	  on	  Earth”	  på	  
fire	  forskellige	  sprog:	  Dansk,	  Engelsk,	  Tysk	  og	  Japansk.	  	  	  
	  
Mens	  kommunens	  kulturudvalg	  er	  i	  gang	  med	  at	  lede	  efter	  en	  egnet	  plads	  til	  det	  japanske	  
fredsmonument,	  har	  Transition	  World	  nedsat	  en	  arbejdsgruppe	  som	  er	  i	  gang	  med	  at	  undersøge	  
muligheden	  for	  at	  stable	  en	  højt	  profileret	  international	  event	  på	  benene.	  	  	  
	  
Redningen	  af	  de	  danske	  jøder	  er	  et	  lyspunkt	  i	  historien,	  som	  vores	  internationale	  
samarbejdspartnere	  synes	  det	  er	  relevant	  at	  sætte	  fokus	  på	  netop	  nu,	  hvor	  flygtningesituationen	  i	  
Europa	  er	  den	  værste	  siden	  2	  verdenskrig.	  	  Gilleleje	  spillede	  en	  særlig	  rolle	  i	  historien	  og	  planerne	  
om	  at	  etablere	  et	  Holocaust	  museum	  i	  byen	  er	  interessante	  i	  denne	  sammenhæng.	  	  
	  
En	  af	  verdens	  mest	  prominente	  fredsmæglere	  André	  Azoulay	  har	  sagt	  ja	  til	  at	  være	  protektor	  for	  
eventprojektet	  og	  hjælpe	  til	  med	  planlægning	  og	  fundraising.	  	  	  	  
Andre	  Azoulay	  er	  præsident	  for	  The	  Anna	  Lindh	  Foundation,	  personlig	  rådgiver	  for	  kongen	  af	  
Marokko,	  medgrundlægger	  af	  Davos	  forum	  for	  the	  Dialogue	  of	  Civilizations	  and	  Religions	  -‐	  og	  
Chairman	  of	  the	  international	  Advisory	  Board	  of	  the	  Shimon	  Peres	  Center	  for	  Peace.	  	  
	  
Læs	  mere:	  http://web.international.ucla.edu/institute/event/9701	  
	  
Ervin	  Laszlo	  -‐	  der	  også	  har	  en	  jødisk	  baggrund	  -‐	  er	  med	  i	  arbejdsgruppen	  sammen	  med	  Karoline	  
Klerk	  der	  er	  præsident	  for	  Compassion	  Sweden	  og	  medlem	  af	  bestyrelsen	  i	  Charter	  for	  
Compassion	  som	  er	  grundlagt	  af	  TED.	  	  
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Vi	  har	  kig	  på	  datoen	  21.	  september	  2016	  som	  er	  FN’s	  internationale	  fredsdag.	  	  
	  
Læs	  mere:	  http://www.un.org/en/events/peaceday/	  
	  
Der	  er	  mulighed	  for	  at	  arrangementet	  kan	  kobles	  sammen	  med	  premieren	  på	  filmen	  fuglene	  over	  
sundet	  der	  handler	  om	  de	  dramatiske	  begivenheder	  der	  udspillede	  sig	  i	  Gilleleje	  6-‐7	  otober	  1943.	  	  
	  
Læs	  mere:	  http://www.dfi.dk/Nyheder/FILMupdate/2015/Juli/Fuglene-‐over-‐sundet-‐Ny-‐film-‐om-‐
den-‐danske-‐joedeflugt-‐i-‐1943.aspx	  
	  
	  
Budget	  og	  finansiering:	  	  
	  
Eventbudgettet	  er	  på	  550.000	  kr.	  	  
Hvis	  Gribskov	  Kommune	  biddrager	  med	  200.000	  kr.	  vil	  Transition	  World	  sammen	  med	  projektets	  
internationale	  samarbejdspartnere	  bidrage	  med	  sammenlagt	  350.000	  kr.	  
	  
Herudover	  vil	  vi	  i	  samarbejde	  med	  Nordsjællands	  Museum	  forsøge	  at	  rejse	  midler	  til	  formidling	  af	  
fortællingen	  om	  Gilleleje	  43	  i	  det	  offentlige	  rum.	  	  	  (Se	  vedlagte	  projektbeskrivelse)	  	  
	  
	  

Transition	  Worlds	  forretningsmæssige	  betydning	  for	  kommunen	  
	  
Byen	  Palo	  Alto	  i	  Silicon	  Valley	  er	  et	  eksempel	  på	  en	  pulserende	  by,	  med	  højt	  profilerede	  
forskningsinstitutioner	  og	  innovative	  high-‐tech	  virksomheder,	  der	  er	  opstået	  rundt	  om	  Stanford	  
University.	  Transition	  World	  vil	  arbejde	  for	  at	  Gilleleje	  bliver	  et	  tilsvarende	  mødested	  for	  
studerende,	  forskere	  undervisere	  og	  iværksættere	  fra	  hele	  verden.	  	  
	  
Markedsføring:	  
	  
Planen	  er	  at	  markedsføre	  Gribskov	  Kommune	  som	  en	  katalysator	  for	  udvikling	  af	  bæredygtige	  
løsninger,	  samt	  internationalt	  mødested	  for	  progressive	  forandringsledere	  og	  de	  såkaldte	  ”Cultural	  
Creatives”	  der	  er	  et	  hastigt	  voksende	  segment	  af	  miljøbevidste	  trendsættere.	  De	  220.000	  kr	  der	  er	  
afsat	  årligt	  til	  markedsføring	  og	  kommunikation	  i	  nedenstående	  administrations	  budget	  kan	  derfor	  
ses	  som	  et	  supplement	  til	  kommunens	  indsats	  på	  branding	  området.	  	  
	  
Omsætning:	  
	  
Jævnlige	  konferencer,	  symposier	  og	  workshops	  vil	  skabe	  en	  øget	  omsætning	  for	  turistrelaterede	  
erhverv	  som	  overnatninger	  transport	  og	  restaurations	  virksomhed	  m.v.,	  samt	  for	  detailhandel	  og	  
forsyningsvirksomheder.	  Hertil	  kommer	  en	  betydelig	  branding	  værdi	  for	  Gribskov	  Kommune	  og	  en	  
markant	  berigelse	  af	  det	  lokale	  kulturliv.	  	  
Planen	  er	  at	  afholde	  2-‐3	  internationale	  konferencer	  om	  året	  af	  2-‐3	  dages	  varighed	  med	  150-‐200	  
deltagere,	  samt	  en	  række	  mindre	  workshops	  og	  symposier.	  Herudover	  vil	  Transition	  World	  afholde	  
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en	  årlig	  ”Learning	  Village”	  over	  4-‐5	  dage	  for	  ca.	  80-‐100	  deltagere,	  hvor	  vi	  udnytter	  den	  
overskydende	  kapacitet	  der	  er	  til	  rådighed	  uden	  for	  sæsonen	  i	  lokale	  konferencecentre	  som	  
Kysthusene,	  Nordic	  Park	  og	  Sankt	  Helene	  Centret.	  	  
	  
Det	  forventes	  at	  størsteparten	  af	  de	  internationale	  konference	  gæster	  og	  en	  del	  af	  de	  danske	  
gæster	  vil	  vælge	  at	  overnatte	  i	  området.	  Vi	  anslår	  at	  antallet	  af	  overnatninger	  uden	  for	  
højsæsonen	  vil	  øges	  med	  omkring	  200	  pr.	  år,	  som	  en	  direkte	  følge	  af	  Transition	  Worlds	  konference	  
aktiviteter.	  En	  5	  dages	  learning	  village	  for	  80	  deltagere	  vil	  generere	  yderligere	  300	  overnatninger.	  
Hertil	  kommer	  at	  studerende	  fra	  udlandet	  vil	  blive	  inviteret	  til	  at	  deltage	  i	  internatkurser	  af	  4	  ugers	  
varighed.	  Også	  her	  er	  tanken	  at	  udnytte	  den	  overskydende	  kapacitet	  der	  er	  til	  rådighed	  uden	  for	  
sæsonen	  i	  områdets	  ferie	  og	  konference	  centre.	  Et	  hold	  på	  25	  studerende	  vil	  således	  generere	  ca.	  
700	  ekstra	  overnatninger	  pr	  år.	  	  
Med	  en	  gennemsnitspris	  på	  450	  kr.	  pr.	  nat	  pr	  person	  giver	  1200	  ekstra	  overnatninger	  en	  ekstra	  
omsætning	  på	  ca.	  5.4	  millioner	  pr	  år.	  	  Hertil	  kommer	  indtægter	  vedr.	  bespisning	  af	  de	  mange	  
gæster	  -‐	  anslået	  ca.	  3.millioner	  pr.	  år	  -‐	  samt	  en	  øget	  omsætning	  i	  områdets	  detailhandel	  på	  anslået	  
1,5	  millioner	  kroner.	  
	  
Beskæftigelse:	  
	  
Hvor	  mange	  arbejdspladser	  Transition	  World	  kan	  generere	  i	  Gribskov	  Kommune,	  kan	  være	  svært	  
at	  beregne	  præcist,	  men	  ved	  at	  sætte	  omsætningen	  i	  forhold	  til	  beskæftigelsen	  i	  de	  relevante	  
brancher,	  er	  det	  muligt	  at	  give	  et	  plausibelt	  bud.	  	  
Ved	  hjælp	  af	  de	  senest	  tilgængelige	  regnskabsoplysninger	  på	  Danmarks	  Statistik	  kan	  det	  således	  
beregnes,	  at	  1	  mio.	  kr.	  i	  omsætning	  på	  hoteller,	  restaurationer	  og	  detailhandel	  mv.	  I	  gennemsnit	  
giver	  1,16	  fuldtidsbeskæftiget.	  Med	  de	  ovenfor	  nævnte	  relationer	  mellem	  omsætning	  og	  
beskæftigelse	  fører	  dette	  til	  en	  beskæftigelse	  på	  ca.	  8,5	  fuldtidspersoner.	  Hertil	  skal	  lægges	  ca.3	  
administrative	  fuldtidsstillinger	  og	  4-‐5	  fuldtidsbeskæftigede	  kursusledere.	  Samlet	  set	  forventes	  
Transition	  World	  at	  biddrage	  til	  ca.	  15	  fuldtidsstillinger	  i	  lokalområdet	  det	  første	  år	  alene	  i	  kraft	  af	  
konference	  og	  kursusvirksomhed.	  
	  
De	  nye	  uddannelsestilbud	  til	  børn,	  unge	  voksne	  og	  ældre	  som	  Transition	  World	  er	  i	  gang	  med	  at	  
udvikle	  vil	  medvirke	  til	  at	  øge	  uddannelsesniveauet	  og	  bosætningsattraktiviteten	  i	  kommunen	  og	  
på	  sigt	  skabe	  flere	  nye	  arbejdspladser.	  Hvis	  planerne	  om	  at	  etablere	  et	  iværksætterhus	  målrettet	  
de	  såkaldte	  B-‐corps	  realiseres,	  forventer	  vi	  at	  omkring	  5-‐10	  nye	  virksomheder	  vil	  slå	  sig	  ned	  i	  
kommunen	  inden	  for	  det	  første	  år	  efter	  at	  centret	  er	  etableret.	  Det	  betyder	  nye	  arbejdspladser,	  
øget	  tilflytning	  og	  øgede	  indtægter	  i	  kommunekassen.	  
	  
Socialt:	  
	  
Transition	  World	  vil	  opbygge	  en	  stærk	  lokal	  frivillighedskultur	  der	  kan	  medvirke	  til	  at	  skabe	  
kompetenceudvikling	  blandt	  kommunens	  frivillige.	  	  
Herudover	  vil	  vi	  tilbyde	  meningsfyldt	  og	  samfundsnyttig	  aktivering	  af	  kommunens	  arbejdsløse,	  
skabe	  aktiverings	  og	  uddannelsestilbud	  til	  flygtninge	  og	  indvandrere	  -‐	  og	  inddrage	  kommunens	  
ældre	  borgere	  som	  en	  ekstra	  ressource.	  
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Den	  nye	  net-‐coach	  uddannelse	  kan	  være	  med	  til	  at	  understøtte	  kommunens	  digitaliseringsstrategi	  
og	  være	  en	  hjælp	  til	  borgere	  der	  har	  problemer	  med	  at	  komme	  på	  internettet.	  Det	  gælder	  især	  
kommunens	  ældre	  borgere,	  men	  også	  selvstændige	  erhvervsdrivende	  der	  har	  problemer	  med	  
digitale	  indberetninger	  m.v.	  	  	  
	  
Hertil	  kommer	  at	  der	  i	  Transition	  Worlds	  regi	  vil	  være	  gode	  uddannelses	  og	  
beskæftigelsesmuligheder	  for	  handicappede	  med	  digitale	  kompetencer.	  	  	  	  
	  
	  
	  

Forslag	  til	  procesplan	  
	  
I	  nedenstående	  plan	  er	  projektimplementeringsfasen	  sat	  til	  3	  år.	  De	  3	  udvalgte	  projekter	  
repræsenterer	  hver	  sit	  indsatsområde:	  Forskning,	  uddannelse	  og	  iværksætteri.	  	  	  
Det	  vil	  efter	  vores	  vurdering	  være	  mest	  oplagt	  at	  starte	  med	  etableringen	  af	  Gribskov	  Learning	  Lab	  
fordi	  projektet	  har	  en	  solid	  lokal	  forankring	  og	  fordi	  en	  væsentlig	  del	  af	  finansieringen	  allerede	  er	  
tilvejebragt.	  Hertil	  kommer	  at	  vi	  har	  stærke	  lokale	  og	  internationale	  partnere	  om	  bord	  som	  er	  
parate	  til	  at	  investere	  betydelige	  ressourcer	  i	  projektet.	  	  
Rækkefølgen	  kan	  ændres	  hvis	  det	  giver	  bedre	  mening	  at	  starte	  med	  et	  af	  de	  andre	  projekter	  og	  
projektimplementeringsfasen	  kan	  komprimeres	  til	  2	  år,	  hvis	  der	  kan	  findes	  midler	  til	  at	  finansiere	  2	  
og	  tredje	  etape	  samtidig.	  
	  
	  
	  

Etape	  1	  -‐	  Etablering	  af	  Gribskov	  Learning	  Lab	  	  	  	  
(projektperiode	  Oktober	  2015	  	  –	  December	  2016)	  

	  
	  
	  

• Oktober	  –	  november	  2015:	  	  Projektgruppemøder	  med	  de	  primære	  samarbejdspartnere	  
(Gribskov	  Gymnasium,	  AtKisson	  Group,	  Ubiquity	  University,	  Gaia	  Education	  og	  Stanford	  
University.	  	  

	  
• November	  2015:	  Afholdelse	  af	  workshop	  med	  Virtual	  Reality	  teamet.	  	  

	  
• December	  2015:	  Afholdelse	  af	  workshop	  på	  Den	  Virtuelle	  Højskole	  i	  Second	  Life.	  	  	  

	  
• Januar	  –	  marts	  2016:	  Udvikling	  af	  prototyper:	  Change	  Agent	  uddannelsen,	  Netcoach-‐

uddannelsen,	  og	  Transmedia	  Storytelling	  uddannelsen	  	  
	  

• Februar	  2016:	  Test	  af	  VR-‐moduler	  i	  Second	  Life	  	  
	  

• April	  –	  juni	  2016:	  Test,	  finpudsning	  og	  markedsføring	  af	  change	  agent	  uddannelsen.	  	  
	  

• Juni	  2016:	  Afholdelse	  af	  Learning	  Village	  i	  Kysthusene	  i	  Gilleleje	  	  
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• August	  –	  september	  2016:	  Launch	  af	  Change	  Agent	  uddannelsen.	  	  

	  
• 21.	  september	  2016:	  Afholdelse	  af	  international	  fredsevent	  i	  Gilleleje.	  	  

	  
• Oktober	  –	  december	  2016:	  	  Change	  Agent	  modul	  1+2	  gennemføres	  med	  det	  første	  hold	  

elever.	  	  	  
	  
NB!	  Udarbejdelse	  af	  ansøgninger	  og	  fundraising	  foregår	  løbende	  igennem	  hele	  projektperioden	  
	  
	  
	  

Etape	  2	  –	  Etablering	  af	  Ervin	  Laszlos	  Institute	  for	  Advanced	  Science	  
(Projektperiode	  september	  2016	  –	  september	  2017)	  

	  
	  

• September	  2016:	  Afholdelse	  af	  internationalt	  symposium	  i	  Gilleleje	  med	  deltagelse	  af	  Ervin	  
Laszlo	  og	  en	  kreds	  af	  Honorary	  Fellows.	  (arrangementet	  tænkes	  placeret	  i	  forbindelse	  med	  
den	  planlagte	  freds-‐event	  21	  September)	  	  	  

	  
• Oktober-‐December	  2016:	  Opstart	  af	  ELIAS	  programmet	  ”Educational	  Innovation”	  med	  2-‐3	  

Inhouse	  researchers.	  	  
	  

• Januar	  –	  marts	  2017:	  Opstart	  af	  ”Medicine	  and	  Healing”	  programmet	  med	  2-‐3	  inhouse	  
researchers	  

	  
• April	  –	  maj	  2017:	  Opstart	  af	  ”Conscious	  Economics”	  programmet	  med-‐2-‐3	  Inhouse	  

researchers	  
	  

• Juni	  2017:	  Afholdelse	  af	  Learning	  Village	  i	  Kysthusene	  i	  Gilleleje	  
	  

• September	  2017:	  Afholdelse	  af	  den	  første	  Internationale	  ELIAS	  Konference	  med	  deltagelse	  
af	  højt	  profilerede	  forskere	  fra	  ind-‐	  og	  udland.	  	  (Det	  er	  planen	  at	  den	  internationale	  
konference	  skal	  være	  en	  årligt	  tilbagevendende	  begivenhed.	  )	  
	  

	  
NB!	  Udarbejdelse	  af	  ansøgninger	  og	  fundraising	  foregår	  løbende	  igennem	  hele	  projektperioden	  
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Etape	  3	  –	  Etablering	  af	  B	  huset	  
(Projektperiode	  september	  2017–	  september	  2018)	  

	  
• Oktober	  –	  december	  2017:	  	  Lancering	  og	  markedsføring	  

	  
• Januar	  –	  marts	  2018:	  Opstart	  og	  etablering	  af	  de	  første	  kontorpladser	  

	  
• April	  –	  Juni	  2018:	  Afholdelse	  af	  diverse	  arrangementer,	  foredrag	  og	  workshops	  m.m.	  	  

	  
• Juni	  2018:	  	  Afholdelse	  af	  Learning	  Village	  i	  Kysthusene	  i	  Gilelleje	  

	  
• Juli	  –	  august	  2018:	  pitch-‐træning	  	  

	  
• September	  2018:	  Konference	  &	  afholdelse	  af	  international	  pitching	  event	  

	  
(Det	  er	  planen	  at	  den	  internationale	  konference	  skal	  være	  en	  årligt	  tilbagevendende	  
begivenhed	  som	  placeres	  i	  forlængelse	  af	  den	  årlige	  ELIAS	  konference.	  )	  
	  

	  
	  
	  
	  

Samlet	  budget	  og	  finansieringsplan	  
	  
	  
	  
Sekretariatsomkostninger	  pr	  år	  i	  (DKK)	  
	  
Lønninger	  
(1	  leder,	  1	  administrator/sekretær,	  
2	  projektudviklere,	  1	  medie/PR	  koordinator,	  
studentermedarbejdere	  
	  
PR	  og	  kommunikation	  
Rejser	  og	  transportudgifter	  (internt)	  
Rejser	  og	  transport	  eksternt	  
Administrationsomkostninger	  +	  IT	  
Kontorudgifter	  	  
Revisor/bogholderi	  
Inventar/leasing/leje	  
leje,	  el,	  varme,	  forsikringer	  
Bestyrelsens	  honorarer	  
I	  alt	  	  
	  

	  
1.950.000	  

	  
	  
	  
	  

155.000	  
20.000	  
50.000	  
33.000	  
50.000	  
50.000	  
50.000	  

125.000	  
400.000	  

2.883.000	  
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Total	  for	  hele	  perioden	  (3	  år)	  	  
	  

6.966.000	  
	  

	  
	  
Projekt	  udgifter	  i	  (DKK)	  
	  
Gribskov	  Learning	  Lab	  
ELIAS	  
B-‐huset	  
Event	  i	  Gilleleje	  
	  
I	  alt	  

	  

	  
1.183.000	  
1.750.000	  
1.150.000	  
550.000	  

	  
4.633.000	  

	  

	  
Samlede	  udgifter	  i	  hele	  perioden	  (3	  år)	  	   11.599.000	  
	  
Undervisere,	  foredragsholdere	  og	  eksperter	  nationalt	  og	  internationalt	  sources	  eksternt.	  
Udgifter	  til	  disse	  tilknyttes	  de	  enkelte	  projekter	  og	  bliver	  indregnet	  som	  en	  del	  af	  de	  enkelte	  
projekters	  produktionsbudgetter.	  
	  
	  
Finansieringsplan	  i	  (DKK)	  
	  
Gribskov	  Kommune	  
Transition	  World	  +	  partnere	  	  
Puljemidler,	  fonde	  og	  investorer	  m.v.	  	  
	  
I	  alt	  

	  

	  
2.221.000	  
4.442.000	  
4.947.000	  

	  
11.599.000	  

	  

	  
	  

Finansieringsmuligheder	  
	  
	  
	  
Finansieringsmuligheder	  -‐	  lokalt	  	  
	  
	  
LAG-‐midler:	  	  	  
	  
Fra	  2014	  er	  Kommunen	  udpeget	  som	  såkaldt	  LAG-‐område	  under	  EU’s	  landdistriktsprogram.	  	  
En	  LAG	  er	  en	  lokal	  aktionsgruppe	  bestående	  af	  borgere,	  virksomheder,	  foreninger	  organisationer	  
og	  lokale	  myndigheder.	  	  Via	  midler	  fra	  EU	  skal	  LAG	  Halsnæs-‐Gribskov	  i	  perioden	  frem	  til	  2020	  
medvirke	  til	  at	  gøre	  det	  mere	  attraktivt	  at	  bo	  i,	  drive	  erhverv	  fra	  og	  besøge	  de	  to	  kommuner.	  Hvert	  
år	  til	  og	  med	  2020	  er	  der	  ca.	  2,4	  millioner	  til	  rådighed	  for	  projekter,	  der	  kan	  medvirke	  til	  at	  opnå	  
de	  erklærede	  mål.	  
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Vision	  og	  mål	  for	  LAG	  Halsnæs-‐Gribskov:	  
	  
Den	  Lokale	  Aktionsgruppe	  i	  Halsnæs-‐Gribskov	  kommune	  har	  særligt	  fokus	  på	  at	  øge	  attraktiviteten	  
inden	  for	  besøg,	  erhverv	  og	  bosætning	  i	  regionen	  ved	  at	  skabe	  et	  varieret	  erhvervsliv,	  tilgængelig	  
kultur	  og	  natur	  og	  bæredygtige	  lokalsamfund.	  	  Igennem	  LAG-‐perioden	  frem	  til	  2020	  sikres	  
innovation	  ved	  dannelse	  af	  klynger	  og	  netværk	  med	  åben	  tilgang,	  hvor	  viden	  indsamles	  og	  deles.	  	  
Fra	  EU’s	  side	  har	  man	  anmodet	  de	  lokale	  LAG’er	  om	  at	  prioritere	  større	  og	  mere	  ambitiøse	  
projekter,	  der	  involverer	  flere	  samarbejdspartnere,	  og	  som	  vil	  kunne	  bidrage	  mærkbart	  til	  
jobskabelse	  og	  udvikling	  af	  landdistrikterne.	  	  	  
Det	  er	  vores	  overbevisning,	  at	  Transition	  World	  i	  samarbejde	  med	  kommunen	  og	  en	  kreds	  af	  
lokale	  aktører	  vil	  kunne	  bidrage	  væsentligt	  til	  opfyldelsen	  af	  dette	  mål.	  	  	  	  
	  
	  
Finansieringsmuligheder	  –	  nationalt:	  
	  
Nordisk	  Ministerråd	  
Miljøstyrelsen	  
Nationale	  fonde	  som	  for	  eksempel:	  	  
	  

-‐ VELUX	  og	  VILLUM	  fondene	  
-‐ Realdania	  Fonden	  
-‐ Rockwoolfonden	  
-‐ Trygfonden	  
-‐ KAB	  fonden	  
-‐ Carlsberg	  Fonden	  	  

	  
	  
	  
Finansieringsmuligheder	  internationalt:	  
	  
EU	  
KR	  Fonden,	  	  
Christensen	  Fonden	  
Ashton	  Trust	  
Angel	  Investorer	  	  
Private	  Investorer	  
	  
	  

SWOT-‐ANALYSE	  
	  

Som	  afrunding	  på	  dette	  feasibility	  studie	  vil	  vi	  forsøge	  at	  sammenfatte	  projektets	  aktuelle	  
konkurrencemæssige	  situation	  og	  vores	  strategiske	  handlemuligheder	  i	  nedenstående	  SWOT-‐
analyse	  (Strengths,	  Weaknesses,	  Opportunities,	  Threats).	  	  
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Projektets	  interne	  styrker	  og	  svagheder	  samt	  de	  udefra	  givende	  muligheder	  og	  trusler	  kan	  
sammenfattes	  således:	  	  
	  
Styrker:	  	  
	  

-‐ Fordele	  ved	  offentlige-‐private	  alliancer	  (se	  ovenstående	  analyse)	  
-‐ Stærke	  lokale,	  nationale	  og	  internationale	  partnere	  
-‐ Adgang	  til	  et	  stort	  nationalt	  og	  globalt	  netværk	  
-‐ Kompetente	  projektdeltagere	  med	  bred	  erfaring	  
-‐ Unik	  adgang	  til	  højt	  profilerede	  videns-‐partnere	  
-‐ Unik	  adgang	  til	  potentielle	  investorer	  	  
-‐ Opbakning	  fra	  mange	  frivillige	  ildsjæle	  

	  
Svagheder:	  	  
	  

-‐ Ulemper	  ved	  offentlige-‐private	  alliancer	  (se	  ovenstående	  analyse)	  	  
-‐ Forskellige	  forretningskulturer	  parterne	  imellem	  
-‐ Geografisk	  spredning	  af	  projektgruppens	  kernemedlemmer	  
-‐ Kompliceret	  forretningsmodel	  	  
-‐ Meget	  forskellige	  samarbejdspartnere	  	  
-‐ Aktiviteter	  spredt	  over	  flere	  områder	  
-‐ Mangel	  på	  likvid	  kapital	  i	  opstartsfasen	  
-‐ Afhængighed	  af	  frivillig	  arbejdskraft	  

	  
Muligheder:	  	  
	  

-‐ Projektet	  appellerer	  til	  indflydelsesrig	  målgruppe	  
-‐ Gode	  muligheder	  for	  samarbejde	  med	  ligesindede	  organisationer	  	  
-‐ Mulighed	  for	  deling	  af	  viden	  og	  ressourcer	  
-‐ Mulighed	  for	  aktivering	  af	  globalt	  netværk	  	  
-‐ Adgang	  til	  indflydelsesrige	  beslutningstagere	  
-‐ Gode	  muligheder	  for	  international	  fundraising	  

	  
Trusler:	  	  
	  

-‐ Modstand	  fra	  det	  etablerede	  system	  
-‐ Konkurrence	  med	  ligesindede	  organisationer	  om	  de	  samme	  midler	  	  	  
-‐ For	  meget	  fokus	  på	  egen	  vinding	  hos	  partnere	  og	  investorer	  
-‐ Problemer	  med	  at	  kommunikere	  projektets	  vision	  til	  et	  bredt	  publikum	  
-‐ Manglende	  opbakning	  fra	  lokale	  politikere	  
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Konklusion	  
	  
Vi	  befinder	  os	  i	  en	  periode	  præget	  af	  dybtgående	  forandringer,	  som	  kan	  få	  store	  konsekvenser	  for	  
vores	  sociale	  interaktion,	  de	  politiske	  beslutningsprocesser	  og	  måden	  vi	  driver	  virksomheder,	  
arbejder	  og	  lever	  på.	  	  Det	  er	  en	  udfordrende	  tid,	  vi	  går	  i	  møde	  –	  men	  også	  en	  tid,	  der	  byder	  på	  
spændende	  muligheder,	  hvis	  vi	  tør	  gå	  nye	  veje	  og	  satse	  på	  nye	  former	  for	  samarbejde.	  	  	  
Meget	  tyder	  på,	  at	  bæredygtig	  vækst	  kan	  blive	  det	  vigtigste	  fælles	  forretningstema	  for	  Danmark	  i	  
de	  næste	  mange	  årtier.	  Derfor	  er	  der	  brug	  for	  en	  ny	  iværksætterkultur,	  hvor	  målet	  ikke	  kun	  er	  at	  
tjene	  penge,	  men	  også	  at	  tjene	  helheden.	  Kun	  sådan	  kan	  vi	  forny	  og	  genopfinde	  
velfærdssamfundet	  de	  kommende	  år,	  både	  socialt,	  kulturelt,	  økonomisk	  og	  miljømæssigt.	  
	  
Transition	  World	  er	  et	  konkret	  initiativ,	  som	  har	  et	  sammenhængende	  bud	  på	  hvordan	  en	  sådan	  
ny	  iværksætterkultur	  kan	  forankres	  i	  Gribskov	  Kommune.	  Transition	  Worlds	  vision	  og	  mål	  er	  at	  
afsætte	  yderst	  konkrete	  spor,	  ikke	  bare	  i	  Gribskov,	  men	  også	  i	  de	  omkringliggende	  kommuner	  og	  
på	  sigt	  i	  hele	  Øresundsregionen:	  
	  

-‐ Gribskov	  vil	  blive	  hjemsted	  for	  et	  unikt	  vækstcenter,	  der	  vil	  tiltrække	  danske	  og	  
internationale	  vækstvirksomheder.	  
	  

-‐ Internationale	  konferencer	  og	  symposier	  med	  højtprofilerede	  deltagere	  fra	  ind-‐	  og	  udland,	  
vil	  tiltrække	  en	  helt	  ny	  type	  videns-‐turister.	  

	  
-‐ Centrets	  organisation	  vil	  bringe	  videns-‐intensive	  jobs	  til	  kommunen	  og	  tiltrække	  

pengestærke	  skatteydere.	  
	  

-‐ Afledte	  serviceaktiviteter	  vil	  skabe	  arbejdspladser	  i	  lokale	  virksomheder.	  
	  

-‐ Den	  intensive	  kommunikation	  til	  et	  globalt	  publikum	  vil	  medvirke	  til	  at	  sætte	  Gribskov	  på	  
verdenskortet.	  

	  
-‐ Som	  en	  socialøkonomisk	  forankret	  organisation	  vil	  Transition	  World	  indgå	  samarbejder	  

med	  lokale	  kræfter	  i	  kommunen	  og	  bidrage	  til	  den	  lokale	  udvikling.	  
	  

Ved	  at	  indgå	  i	  et	  fortsat	  og	  udvidet	  samarbejde	  med	  Transition	  World,	  vil	  Gribskov	  Kommune	  blive	  
en	  foregangskommune	  for	  afprøvning	  af	  nye	  ideer	  og	  udvikling	  af	  løsninger	  på	  fremtidens	  
udfordringer.	  	  
	  
Vores	  anbefaling	  er	  at	  vi	  starter	  med	  et	  projektbaseret	  samarbejde	  så	  kommunen	  kan	  nøjes	  med	  
en	  investering	  på	  500.000	  kr	  det	  første	  år.	  Transition	  World	  vil	  sammen	  med	  sine	  lokale	  og	  
internationale	  samarbejdspartnere	  investere	  det	  dobbelte	  beløb	  -‐	  og	  samtidig	  gøre	  en	  indsats	  for	  
at	  skaffe	  yderligere	  finansiering	  fra	  LAG-‐puljen	  og	  diverse	  fonde	  m.m.	  	  
	  
Med	  en	  samlet	  investering	  på	  2.221.000	  kr.	  over	  3	  år,	  vil	  Gribskov	  kunne	  sikre	  den	  lokale	  
forankring	  af	  Transition	  World	  på	  de	  tre	  indsatsområder:	  Forskning,	  uddannelse	  og	  Iværksætteri	  
og	  være	  med	  til	  at	  bane	  vejen	  for	  etableringen	  af	  et	  internationalt	  vækstcenter	  i	  Gilleleje	  


