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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal i dialog med repræsentanter for erhvervshusenes bestyrelser drøfte 

prioriteringer i indsatsen for 2021 og overvejelser ift. identificering og udvikling 

fyrtårnsinitiativer. Drøftelsen tager udgangspunkt i opsummering af drøftelserne på 

erhvervshusenes bestyrelsesmøder, som er foregået i løbet af august og september 

2020. 

 

Baggrund 

Med aftalen om strategien mellem erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfrem-

mebestyrelse bæres erhvervshusenes bestyrelsers rolle som sparringspartner tydeli-

gere ind i gennemførelsen af strategien.  

 

Forud for mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er erhvervshusenes besty-

relser blevet bedt om at drøfte følgende emner og spørgsmål: 

  

1) Prioriteringerne i den kommende udmøntningsplan for 2021 

”I lyset af COVID-19: 1) Hvilke udfordringer og muligheder står virksomhederne i 

jeres landsdel over for i dag?  2) Hvordan bidrager det samlede erhvervsfremmesy-

stem bedst til at skabe robuste, konkurrencedygtige og produktive SMV’er? 3) Hvad 

er de 3 største udfordringer og de 3 største potentialer for at skabe langsigtet vækst 

i jeres landsdel? Hvilke af strategiens drivkræfter er mest væsentlige i jeres lands-

del til at afbøde de udfordringer, virksomhederne står overfor, og skabe forudsæt-

ninger for fornyet indtjening i virksomhederne?” 

 

2) Identifikation og udvikling af fyrtårnsinitiativer 

”Hvordan kan et fyrtårn være med til at løfte ambitionen i det regionale kapitel for 

jeres landsdel? 2) Hvilke kriterier og forhold skal der især lægges vægt på i arbej-

det med lokale fyrtårne? 3) Hvordan sikres lokalt ejerskab og forankring af fyrtår-

nene, og hvordan prioriteres der mellem kandidater inden for jeres landsdel? 4) 

Kan I allerede nu identificere relevante lokale drivkræfter og kandidater til fyrtårne 

i jeres landsdel?”  

 

En skriftlig sammenfatning af drøftelserne på bestyrelsesmøderne er vedlagt i bilag 

3.2. Formanden og en virksomhedsrepræsentant for hvert erhvervshus er inviteret 

med til drøftelsen, som foregår virtuelt. Deltagerne fra erhvervshusene fremgår af 

bilag 3.3. og 3.4. 

 

Løsning 

Med udgangspunkt i bidragene fra erhvervshusene lægges der op til en drøftelse af 

fokus og prioriteringerne for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses indsats i 2021 

og det videre arbejde med at identificere og udvikle lokale fyrtårnsinitiativer.  

 



 2/2 

 

 

Dagsordenspunkt 3  

Bilag 3.1 

Cover – Erhvervshusenes input til Udmøntning 2021 og indledende overvejel-

ser omkring fyrtårne 

Drøftelserne af de to emner vil foregå i mindre grupper, som hver er sammensat af 

bestyrelsesmedlemmer fra ét erhvervshus og 2 medlemmer fra Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse. Der samles op på gruppedrøftelserne i plenum med alle delta-

gere. Bestyrelsesmedlemmerne fra erhvervshusene deltager over Microsoft Teams.  

 

Fokus og prioriteringerne i erhvervsfremmeindsatsen i 2021 

Drøftelsen af fokus og prioriteringer i erhvervsfremmeindsatsen og udmøntningen i 

2021 skal bidrage med input til bestyrelsens tilrettelæggelse af sin indsats, herunder 

hvordan den bedst møder virksomhedernes behov. Der lægges op til en drøftelse af 

den aktuelle situation samt virksomhedernes behov, udfordringer og muligheder i 

2021 og frem. 

 

Forslag til spørgsmål til drøftelse:  

1. Hvordan og på hvilke områder kan Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og 

erhvervshusene gøre den største forskel for virksomhederne i 2021?  

 

Identifikation og udvikling af fyrtårne 

Drøftelsen vedr. potentielle fyrtårnsinitiativer har til formål at kvalificere bestyrel-

sens videre arbejde med at identificere og fremme kommende fyrtårne. Grupperne 

skal drøfte, hvad der skal til for at skabe succesfulde fyrtårnsinitiativer. På mødet i 

grupperne har repræsentanter fra erhvervshusenes bestyrelser desuden mulighed for 

at give et kort oprids af drøftelserne på erhvervshusenes bestyrelsesmøder. Og be-

styrelsen har mulighed for at stille opklarende spørgsmål.  

 

Forslag til spørgsmål til drøftelse:  

1. Hvordan tilrettelægges fyrtårnsindsatsen, så ambitionen om at påvirke er-

hvervsudviklingen i en hel landsdel kan realiseres?  

2. Hvilke kriterier bør et fyrtårnsinitiativ leve op til?  

3. Hvordan sikrer vi, at vi får de private aktører, herunder virksomheder, inve-

storer, fonde mv. med i fyrtårnsindsatsen? 

 

Videre proces 

Rollen som lokal sparringspartner for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bety-

der, at der løbende vil være dialog med erhvervshusenes bestyrelser. Erhvervshuse-

nes bestyrelser vil blive inddraget i fremtidige udmøntningsplaner og i det videre ar-

bejde med fyrtårnsinitiativerne.   

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ovenstående med repræsentanterne for er-

hvervshusenes bestyrelser, som deltager på mødet. 
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