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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal under dette punkt samle op på dagens 

virtuelle drøftelser med repræsentanterne fra erhvervshusenes bestyrelser, og på 

baggrund heraf drøfte, hvad bestyrelsen lægger vægt på i identificeringen og udvik-

lingen af fyrtårnsinitiativer.  

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på møde den 28. maj 2020 at igangsætte et arbejde med at 

identificere potentielle fyrtårnsinitiativer med inddragelse af erhvervshusenes besty-

relser. Fyrtårnsinitiativer kan overordnet karakteriseres ved at være længerevarende 

og forandringsskabende initiativer, der er udtryk for en fælles lokal ambition for er-

hvervsudviklingen. 

 

Opsummering af drøftelserne på bestyrelsesmøder i erhvervshusene og Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelses drøftelse med repræsentanter fra erhvervshusenes be-

styrelser til dagens møde, udgør de første vigtige skridt i processen frem mod iden-

tificering og udvikling af fyrtårnsinitiativer. 

 

Det er ambitionen, at etableringen af et lokalt fyrtårn skal styrke erhvervsudviklin-

gen i en hel landsdel. Det vil kræve et bredt lokalt ejerskab og forankring og at en 

række aktører, ud over Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, vil gå ind i arbejdet. 

Sammensætningen af aktører kan fx omfatte uddannelsesinstitutioner, erhvervsorga-

nisationer, fonde, investorer, kommuner, destinationsselskaber og virksomheder, 

som ved at gå sammen kan udnytte kompetencer og ressourcer til at styrke er-

hvervsudviklingen lokalt.  

 

Løsning 

Drøftelsen under dette punkt skal bidrage til at afklare, hvad Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse lægger vægt på ift. identifikation og udvikling af fyrtårnsinitiati-

ver frem mod den endelig udpegning.  

 

Med direkte afsæt i pkt. 3 kan drøftelsen tage udgangspunkt i at samle op på de vig-

tigste input og betragtninger ift.  

 

• Hvad kendetegner særligt et fyrtårnsinitiativ i sammenligning med 

andre erhvervsfremmeindsatser?  

• Er der iblandt erhvervshusenes input tilstrækkeligt grundlag til alle-

rede nu at arbejde videre med nogle konkrete initiativer? 

• Hvad mangler for at få udviklet stærke fyrtårne i alle dele af Dan-

mark? 

 

Videre proces 

På baggrund af bestyrelsens drøftelser og konklusioner på dagens møde vil sekreta-

riatet forberede et beslutningsoplæg til bestyrelsesmødet den 5. november 2020. 
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Beslutningsoplægget vil danne rammen for udpegning af og prioritering af midler 

til fyrtårnsinitiativer i 2021. 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen 

• samler op på drøftelser med repræsentanter fra erhvervshusenes be-

styrelser 

• og ud fra denne opsamling konkluderer, hvordan bestyrelsen vil ar-

bejde videre med kommende fyrtårne. 
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