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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Uddannelses- og forskningsministeren har den 2. oktober 2020 udpeget de nye klyn-

ger samt tildelt Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM) midler. Bestyrelsen 

skal beslutte fordeling af i alt 160 mio. kr. til klyngeorganisationerne for 2021-22. 

Derudover skal bestyrelsen tage stilling til igangsættelsen af styringskonceptet for de 

udpegede klynger. 

 

Baggrund 

Der er modtaget 15 ansøgninger under den fælles annoncering ”Innovationskraft – 

danske klynger for viden og erhverv 2021-2024”, hvoraf en ansøger efterfølgende har 

trukket sig. Sekretariatet og UFM har i tæt koordination sagsbehandlet ansøgningerne 

og gennemført dialog, stillet opklarende spørgsmål ift. afklaring af relevante emner, 

herunder organisationsmodel, partnerskabskredse og decentral tilgængelighed mv.  

  

Med afsæt i sagsbehandlingen og lov om erhvervsfremme har uddannelses- og forsk-

ningsministeren udpeget 14 nye klyngeorganisationer fordelt på ti styrkepositioner 

og fire spirende områder inden for de erhvervs- og teknologiområder, som erhvervs-

fremmebestyrelsen har udvalgt som danske styrkepositioner og spirende områder. 

 

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 21. januar 2020 at afsætte 80 mio. kr. årligt 

for en fireårig periode (2021-2024). Bestyrelsen har også godkendt, at indsatserne i 

2021-2022 finansieres med decentrale erhvervsfremmemidler. Der er ikke taget stil-

ling til finansieringen for 2023-2024. Bestyrelsen skal derfor i første omgang ud-

mønte 160 mio. kr. for 2021-2022. UFM har udmøntet 80 mio. kr. årligt i perioden 

2021-2024. 

Der er modtaget ansøgninger svarende til ca. 205 mio. kr. i decentrale erhvervsfrem-

memidler, hvilket er ca. 45 mio. kr. mere end de 160 mio. kr., bestyrelsen har afsat. 

Klyngerne har ansøgt fra godt 4 mio. kr. til godt 20 mio. kr. for 2021-2022. Bilag 8.2 

præsenterer en række tværgående elementer i klyngeansøgningerne, herunder bl.a. 

geografi (decentral tilgængelighed), grøn omstilling og digitalisering mv.   

Der har den 3. september 2020 været afholdt møde i det nedsatte sounding board 

forud for bestyrelsens drøftelse. Underudvalget bestående af Jakob Riis (formand), 

Claus Jensen (CO-Industri), Per Michael Johansen (AAU) og Nicolai Hansen (Nico 

Holding) drøftede mulige modeller til fordeling af midlerne. Forslaget i denne sag 

bygger på undervalgets input. 

 

Med henblik på at sikre, at målene for de nye klyngeorganisationer realiseres, herun-

der aktiviteter, tilgængelighed, økonomi, forenkling mv., er der i annonceringsteksten 

fastsat, at der skal udarbejdes et styringskoncept for klyngerne. Efter udpegning af 

klynger og tildeling af midler fra bestyrelsen og UFM skal de nye klynger udarbejde 

årlige handlingsplaner, som en central del af styringskonceptet, jf. bilag 8.4. Udar-

bejdelsen af de årlige handleplaner giver bestyrelsen mulighed for årligt at følge op 

og være med til at sikre retning for den fremtidige klyngeindsats fx på grøn omstilling 

og digitalisering. 
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Løsning 

Der skal tages stilling til fordeling af i alt 160 mio. kr. i 2021-2022 mellem de udpe-

gede klyngeorganisationer. Forslag til model for fordeling af bestyrelsens midler er 

præsenteret i bilag 8.2 og bilag 8.3 indeholder en oversigtstabel med konkret oplæg 

til fordeling af midlerne for de enkelte klynger, inkl. pointscore og ansøgte beløb. 

Ansøgninger og indstillingsnotater er tilgængelige for bestyrelsen på Admincontrol. 

 

Med afsæt i annonceringsmaterialet foreslås anvendt en tilgang til fordeling af mid-

lerne, der tager afsæt i fire forhold: 1) det ansøgte beløb, 2) vurderingen af ansøgnin-

gernes kvalitet baseret på kriterierne i annonceringsmaterialet, 3) hensynet til klyn-

gerne skal kunne tilrettelægge en effektiv klyngeindsats, og 4) den økonomiske ramme 

(generel reduktion da der er ansøgt for ca. 45 mio. kr. mere, end der er til rådighed).  

 

I vurderingen af de enkelte klyngers mulighed for at tilrettelægge en effektiv klynge-

indsats er der bl.a. taget højde for størrelsen og den geografiske spredning af klyngens 

målgruppe, styrkepositionens samfundsmæssige bidrag mv.  

 

Med afsæt i ovenstående tilgang foreslås midlerne fordelt, så klyngerne indstilles til 

tilsagn på mellem 4 mio. kr. og 17,5 mio. kr. for 2021-2022 (se bilag 8.3.).  

 

I forbindelse med udmøntningsplanen for 2021 lægges op til at omprioritere mellem 

årene, således at klyngemidlerne fordeles med minimum 80 mio. kr. i 2020 og mak-

simum 80 mio. kr. i 2021 mod tidligere 95 mio. kr. og 65 mio. kr., jf. økonomisag i 

bilag 5.3. Det samlede beløb på 160 mio. kr. til klyngeindsatsen i 2020-2021 er uæn-

dret, og det har ikke betydning for de enkelte klynger. 

 

Styringskoncept  

Der er udarbejdet forslag til styringskoncept, som skal understøtte at klyngeindsatsen 

bidrager til værdi for virksomhederne i form af et større fokus på innovation og nær-

hed til virksomhederne. Handleplanerne er et centralt element i styringskonceptet. 

Handleplanerne vil give mulighed for indsigt og styring med udvalgte emner, der 

interesserer bestyrelsen som fx spørgsmål om, hvor langt klyngerne er i deres opnå-

else af guldcertificering, den decentrale tilgængelighed, organisering, indsatsområ-

der, og ikke mindst klyngernes prioritering af tværgående emner som digitalisering 

og grøn omstilling. Styringskonceptet uddybes i bilag 8.4. 

 

Videre proces  

Med afsæt i bestyrelsens godkendelse vil sekretariatet udmønte midlerne for 2021 og 

2022 til klyngerne. Derudover igangsættes dialog med klyngerne om handleplaner 

med afsæt i styringskonceptet og bestyrelsen input hertil.  

 

Kommunikation 

Der udsendes en pressemeddelelse om fordeling af midlerne kort efter bestyrelses-

mødet. 

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen 
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 • Godkender oplæg til fordeling af midlerne for 2021-2022 

• Godkender at styringskonceptet igangsættes og de centrale elementer heri 
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