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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til opgave at udpege erhvervs- og tekno-

logiområder (styrkepositioner), hvor der kan tildeles midler til aktiviteter i klynge-

organisationer og innovationsnetværk. Udpegningen skal lede til, at antallet af of-

fentligt finansierede klynger reduceres til 10-12 og et mindre antal spirende områder 

inden for lovende teknologier og markeder. Fremadrettet kan der kun udbydes of-

fentlig medfinansiering til én aktør inden for hvert af de udpegede områder. Denne 

proces indebærer en kraftig reduktion i antal klynger og klyngeorganisationer i Dan-

mark. 

 

Formålet er at skabe en mere enkel, effektiv, fokuseret og efterspørgselsdrevet klyn-

geindsats til gavn for innovation og udvikling i virksomheder i hele Danmark. Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse skal understøtte, at reduktionen i antallet af klyn-

georganisationer og innovationsnetværk kan ske gradvist og under hensyntagen til 

klyngernes egne ønsker om fusioner. 

 

En kort beskrivelse af bestyrelsens opgave, herunder centrale begreber og en over-

sigt over eksisterende klynger og innovationsnetværk, findes i bilag 2.3.2.  

 

Data- og videngrundlag 

På møde den 29. januar 2019 godkendte bestyrelsen igangsættelsen af en række 

analyser og aktiviteter, der skal forberede udpegningen af erhvervs- og teknologi-

områder. Følgende analyserapporter foreligger nu i en foreløbig, klausuleret ver-

sion:  

- Rapport om kortlægning af erhvervsmæssige styrker (bilag 2.3.4) 

- Rapport om kortlægning af styrker inden for forskning, teknologi og ud-

dannelse (bilag 2.3.5) 

- Rapport om aktørundersøgelse (bilag 2.3.6) 

 

Analyserne skal ses samlet, da de afdækker forskellige relevante parametre, der kan 

tages i betragtning i udpegning af erhvervs- og teknologiområder. Alle analyser 

præsenteres på mødet, og IRIS Group deltager og fremlægger hovedpointerne i de-

res rapporter. Analyserne fra IRIS Group er fremsendt i fortrolige udkast, som efter 

mødet vil blive tilrettet til endelige versioner. For at danne sig et hurtigt overblik 

over analyserne, kan der fokuseres på sammenfatningen i rapporterne samt bilag 

2.1, der kort sammenfatter indholdet i de forskellige rapporter.  

 

Notatet omfatter også en sammenfatning af afrapporteringen fra de decentrale work-

shops, hvor klynger og styrkepositioner blev drøftet på særskilte sessioner. Afrap-

porteringen herfra kan findes i bilag 2.2.2.  

 

Beslutning om fokus i det videre arbejde 

Udkast til analyserne er modtaget kort før udsendelse af materiale til bestyrelsen. 

Ud fra en foreløbig læsning vurderes det, at bestyrelsen på mødet med fordel kan 

træffe indledende og retningsgivende beslutninger om en foreløbig liste af overord-

nede pejlemærker for udpegningen af erhvervs- og teknologiområder samt en 
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indledende liste over særligt fremtrædende erhvervsområder på tværs af analyserne. 

Disse vil sekretariatet så efterfølgende arbejde videre med.  

  

Foreløbige pejlemærker for udvælgelse af erhvervs- og teknologiområder (styrke-

positioner) foreslås at være: 

- Solid økonomisk værdiskabelse (volumen, produktivitet, indtjening) 

- Globale makrotendenser og høj international konkurrenceevne  

(eksport, competitiveness score) 

- Stort potentiale for vækst og udvikling (innovation, patenter, beskæftigel-

sesudvikling, investeringer, andel vækstvirksomheder) 

- Stærke forsknings- og videnmiljøer (forsknings- og teknologistyrker) 

- Grundlag for klyngeindsats (effektpotentiale via klyngeindsats og mulig-

heder for at udnytte eksisterende klyngeinfrastruktur) 

  

Det foreslås, at bestyrelsen som indledende prioritering godkender en række brede 

erhvervs- og teknologiområder, som er identificeret på tværs af de foreliggende ana-

lyser. Herudfra vil sekretariatet kvalificere, hvordan disse områder bedst beskrives 

og afgrænses i den videre udpegningsproces (fx om energi og miljø bør opdeles i 

flere områder), samt hvilke yderligere områder, der kan prioriteres i den endelige 

udvælgelse. Forslag til overordnede fremtrædende erhvervs- og teknologiområder 

(styrkepositioner), der træder frem i de foreliggende analyser: 

- Life Science 

- Fødevarer 

- Det maritime område 

- Energi og miljøteknologi 

- Avanceret produktion, maskinfremstilling og robotter 

- IT og digitale teknologier 

 

Beslutning om nedsættelse af underudvalg 

Med udgangspunkt i det udarbejdede videngrundlag vurderes det, at forståelsen af 

samspillet mellem erhvervsstyrker og forsknings- og teknologistyrker i relation til 

udpegningen af erhvervs- og teknologiområder med fordel kan kvalificeres ved at 

gå i nærmere dialog med centrale aktører på området. Det foreslås derfor, at der 

nedsættes et midlertidigt underudvalg bestående af tre medlemmer af bestyrelsen, 

som afholder dialogmøder med ledende repræsentanter fra videninstitutioner, bran-

cheorganisationer m.fl. Det foreslås, at udvalget på bestyrelsesmøderne den 26. juni 

2019 og den 24. september 2019 giver en status over arbejdet. Udvalget er nærmere 

beskrevet i bilag 2.3.3. 

Diskussionspunkter Bestyrelsen kan drøfte de foreslåede foreløbige pejlemærker for udpegning af er-

hvervs- og teknologiområder og de seks umiddelbart fremtrædende erhvervsområ-

der. Derudover kan bestyrelsen drøfte nedsættelsen af et midlertidigt underudvalg. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

• Godkender de foreløbige pejlemærker for udpegning af erhvervs- og tek-

nologiområder (styrkepositioner) og evt. justerer eller supplerer dem.  

• Godkender, at sekretariatet arbejder med en liste, hvor de seks umiddelbart 

fremtrædende erhvervs- og teknologiområder (styrkepositioner) fremgår, 

herunder at områderne valideres på baggrund af de foreliggende analyser, 

underudvalget arbejde og på baggrund af de udvalgte pejlemærker.  
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• Godkender nedsættelse af et midlertidigt underudvalg til at kvalificere sam-

spillet mellem erhvervsstyrker og forsknings- og teknologistyrker, samt ud-

peger tre bestyrelsesmedlemmer til at indgå heri. 
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