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ERHVERVSMINISTERIET 

Bilag 2.1.2: Revideret plan for strategiproces 

 

Bestyrelsen besluttede på mødet den 26. marts 2019 dels at forlænge fristen for 

erhvervshusenes indledende bidrag til strategien dels at erhvervshusene involve-

res dybere i skrivefasen ift. de regionale kapitler. Dette notat beskriver en revi-

deret plan, der tager højde for bestyrelsens beslutninger. Planen visualiseres i 

bilag 2.1.3 ”Forslag til revideret procesplan”. 

 

Forslag til revideret strategiproces 

Bestyrelsens beslutning om at forlænge fristen for erhvervshusenes indledende 

bidrag samt dybere involvering i skrivningen af de regionale kapitler har som 

konsekvens, at et samlet strategiudkast forelægges bestyrelsen på mødet den 24. 

september 2019 i stedet for mødet den 26. juni 2019, som oprindeligt planlagt. 

Overordnet foreslås følgende emner vedr. strategien på bestyrelsens kommende 

møder: 

 

• 13. maj: Præsentation af data- og videngrundlag, indledende beskri-

velser fra Erhvervshusenes bestyrelser samt forslag til disposition og 

rammer for strategien. 

• Drøfte data- og videngrundlaget og udstikke fokus for det vi-

dere arbejde med og indholdet i de tværgående indsatsområ-

der, sektorspecifikke kapitler (styrkepositioner) og de regio-

nale kapitler. 

• Drøfte format, synopsis, længde og varighed for strategien 

samt andre emner vedr. strategiens form. 

• Primo juni (tentativt): 1. møde i det foreslåede underudvalg til styr-

kelse af videngrundlag om samspil mellem erhvervsliv, forskning og 

teknologi jf. bilag 2.3.3 

• 26. juni: Drøftelse af dele af strategien, herunder bl.a. tværgående ind-

satsområder, foreløbig liste over erhvervs- og teknologiområder (styr-

kepositioner), hvor der kan udpeges klynger og netværk (samt kriterier 

for den endelige udpegning). 

• August (tentativt): 2. møde i midlertidigt underudvalg til styrkelse af 

videngrundlag om samspil mellem erhvervsliv, forskning og teknologi 

jf. bilag 2.3.3 
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• 24. september: Forelæggelse af samlet strategiudkast (inklusive styr-

kepositioner), drøftelse og beslutning om høring og videre proces, her-

efter to ugers offentlig høring fra 1. oktober til 15. oktober. 

• 14. november: Bestyrelsen forelægges justeret strategiudkast til god-

kendelse 

• December: Strategien aftales med ministeren. 

 

Tættere involvering af erhvervshusenes bestyrelser i strategiprocessen: Er-

hvervshusenes bestyrelser har ultimo april indsendt indledende beskrivelser til 

brug for de udarbejdelsen af de regionale kapitler i strategien. Bidragene er ved-

lagt ubearbejdet som bilag til bestyrelsesmødet den 13. maj 2019. 

 

I forlængelse af bestyrelsesmødet går sekretariatet i dialog med Erhvervshusene 

om de indledende bidrag samt den videre proces med udarbejdelsen af de regio-

nale kapitler. Forud for dialogen fremsendes de gennemførte analyser til er-

hvervshusenes bestyrelser, så de kan indgå som baggrund. 

 

Sekretariatet udarbejder på den baggrund – i samarbejde med Erhvervshusene – 

et udkast til de regionale kapitler. I processen er der fokus på, at Erhvervshusene 

har mulighed for at drøfte de regionale kapitler i deres bestyrelser og med cen-

trale interessenter, herunder KKR. 

 

Udpegning erhvervs- og teknologiområder (styrkepositioner): Der lægges op 

til, at prioriteringen og valget af 10-12 erhvervs- og teknologiområder trinvist 

indsnævres på møderne i maj, juni og september ud fra det tilvejebragte data- og 

videngrundlag, jf. oversigt ovenfor. På mødet i juni 2019 forelægges forslag til, 

hvordan spirende områder kan udvælges. Den trinvise tilgang foreslås, så udpeg-

ningen kan informeres af bestyrelsens løbende strategiske drøftelser, og så der 

undervejs kan tages højde for dialog med interessenter mv. Processen munder ud 

i, at bestyrelsen beslutter erhvervs- og teknologiområder (styrkepositioner) i stra-

tegiens sektorspecifikke kapitler, hvor også klyngernes funktion og formål i det 

nye erhvervsfremmesystem kan beskrives. 

 

Mht. behandlingen af erhvervs- og teknologiområder (styrkepositioner) på be-

styrelsesmødet d. 13. maj 2019 henvises til cover (bilag 2.3.1) og tilhørende bi-

lag, herunder kortlægning af hhv. erhvervsmæssige styrkeområder og af styrker 

inden for forskning, uddannelse og teknologi (begge ved IRIS Group) samt rap-

port om aktørundersøgelse (ved sekretariatet). 

 

Bidrag fra og samarbejde med Det Nationale Turismeforum: Der lægges op til 

et tæt samarbejde med Det Nationale Turismeforum, som også skal bidrage til 

strategien. Det Nationale Turismeforum ventes i løbet af maj 2019 at sende et 

indledende bidrag til strategiens kapitel om turisme, som vil kunne drøftes af 

bestyrelsen på mødet d. 26. juni 2019, og efterfølgende med evt. justeringer vil 

kunne indarbejdes i strategien. 

 

Det nationale niveau – koordination og samarbejde: Udover Det Nationale Tu-

rismeforum har en række nationale myndigheder og organisationer snitflader 

mod den decentrale erhvervsfremme.  Det gælder Uddannelses- og forsknings-

ministeriet samt Udenrigsministeriet og Beskæftigelsesministeriet foruden bl.a. 
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Vækstfonden, Innovationsfonden og Eksportkreditfonden. Derfor er juni afsat til 

at koordinere med nationale myndigheder og erhvervsorganisationer. 

 

National strategikonference: 

En national konference var oprindeligt planlagt til gennemførelse den 2. maj 

2019. Konferencen er i lyset af den forlængede proces med indledende skriftlige 

bidrag fra erhvervshusenes bestyrelser udsat til den 21. august 2019. Formålet 

med strategikonferencen er at samle nationale aktører og interessenter til en dia-

log om den kommende decentrale erhvervsfremmestrategi, herunder skabe et fo-

rum for en direkte dialog med klyngeorganisationernes ledelse (i en del tilfælde 

private virksomhedsrepræsentanter) som led i bestyrelsens opgave med at ud-

pege nationale styrkepositioner. Erhvervsstyrelsen vil i tilknytning til konferen-

cen desuden lancere samarbejdet om de kommende strukturfondsprogrammer 

2021-2027. 

 

Sammenhæng til programmering af de kommende strukturfondsprogrammer: 

Strategien for decentral erhvervsfremme danner grundlag for udmøntningen un-

der de nuværende strukturfondsprogrammer, og der er taget højde for, at strate-

gien og strukturfondsprogrammerne ikke er gensidigt modstridende. Program-

meringen for den kommende strukturfondsperiode 2021-2027 vil benytte samme 

data- og videngrundlaget som strategiprocessen. 

 

Den samlede, justerede procesplan er visualiseret i bilag 2.1.3. 
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