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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til opgave at sikre en sammenhængende, 

efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats. Aktivering og inddragelse af lokale 

ressourcer og understøttelse af lokale ambitioner for erhvervsudviklingen er derfor af 

stor betydning i den decentrale erhvervsfremmeindsats. Der er med strategien Er-

hvervsfremme i Danmark 2020-2023 sat retning for en stærk og aktiv erhvervs-

fremme, der skal styrke erhvervs- og turismeudviklingen på tværs af Danmark. De 

regionale kapitler er resultatet af en bred lokal inddragelse og fremhæver potentialer 

og barrierer for erhvervsudviklingen i alle seks oplande til erhvervshusene og Born-

holm. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse står derfor centralt i at igangsætte og 

sammentænke erhvervsfremmetiltag, der løfter den strategiske ambition for erhvervs-

udviklingen i alle landsdele. 

 

Med afsæt i strategien, og som opfølgning på aftalen med erhvervsministeren om 

strategien, kan der igangsættes en proces med identifikation af potentielle fyrtårns-

initiativer, der skal imødekomme lokale behov og styrke erhvervsudviklingen i en hel 

landsdel. 

 

Der skal tages stilling til den strategiske ramme og videre proces for at identificere 

og opdyrke lokale fyrtårne, herunder involvering af erhvervshusenes bestyrelser og 

sammenhængen til nationale indsatser. 

 

Lokale fyrtårne for erhvervsudvikling 

Fyrtårnsinitiativer kan overordnet karakteriseres ved at være længerevarende og for-

andringsskabende initiativer, der er udtryk for en fælles lokal ambition for erhvervs-

udviklingen. For at understøtte et bredt lokalt ejerskab og forankring vil initiativerne 

derfor involvere forskellige lokale aktører, aktivere erhvervslivet og lokale ressourcer 

og fordre samarbejde på tværs af sektorer og administrative grænser, fx kommunale 

og regionale grænser.  

 

Sammensætningen af aktører kan fx omfatte uddannelsesinstitutioner, erhvervsorga-

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

ved at gå sammen kan udnytte bestemte kompetencer og ressourcer, der er tilstede 

lokalt med henblik på at skabe fremtidens arbejdspladser, innovation, fremme grøn 

omstilling mv. og bidrage til vækst og udvikling i området. 

 

Fyrtårnsinitiativer kan både være helt nye tiltag eller tage udgangspunkt i allerede 

etablerede projekter eller projekter, der over en periode har spiret og fundet opbak-

ning i en landsdel men fortsat kræver modning for at kunne indfri sit fulde potentiale. 

 

Aftalen mellem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervsministeren er et 

udtryk for en fælles målsætning om, at der skal være gode muligheder for at drive 

virksomhed i hele landet på tværs af land og by. Der er et stort potentiale i lokale 

fyrtårne, der kan være med til at kickstarte og sætte rammen for erhvervsudvikling 

og ny økonomisk vækst efter COVID-19. Initiativerne skal ses i et flerårigt perspek-

tiv, hvor der skabes langsigtede muligheder for erhvervslivet, også uden for de store 

byer.  
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For at fyrtårnsinitiativerne kan udfolde sig, kan der være behov for at sikre sammen-

hæng til og ophæng i en national indsats, hvilket samspillet med erhvervsministeren 

vil give mulighed for. Med dette udgangspunkt iværksættes et arbejde med at identi-

ficere potentielle initiativer mhp. på gennemførsel af 5-10 fyrtårnsinitiativer fordelt 

over hele landet.  

 

Tæt samarbejde med erhvervshusenes bestyrelser og øvrige lokale aktører 

Initiativerne skal udvikles i et partnerskab med lokale kræfter. Det vil derfor kræve 

en relevant lokal inddragelse, herunder navnlig af de tværkommunale erhvervshuses 

bestyrelser, der er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses sparringspartner i deres 

landsdel. Der lægges derfor op til, at erhvervshusenes bestyrelser skal drøfte konkrete 

initiativer og yde bidrag til prioriteringen af kommende fyrtårnsinitiativer. 

 

Eksempler på fyrtårne 

Et eksempel på et fyrtårnsinitiativ er Center for Industriel Elektronik, som blev etab-

leret i 2017 i et offentligt-privat samarbejde mellem Danfoss A/S, LINAK A/S, Re-

gion Syddanmark, Syddansk Universitet og Sønderborg Kommune som et uddannel-

ses- og forskningscenter på SDU Sønderborg, der tilbyder ingeniøruddannelser og 

beskæftiger sig med innovation og produktudvikling i samarbejde med virksomheder. 

Desuden er der etableret et innovationssamarbejde med klyngen CLEAN og Sønder-

borg Vækstråd. Center for Industriel Elektronik har således betydning særligt for kva-

lificeret arbejdskraft og innovation i Sønderjylland. 

  

Øvrige eksempler på tidligere lignende initiativer kan være: 

• Lindø Industripark (Munkebo v/ Odense) 

• GreenLab Skive 

• Kalundborg Symbiose  

• NordVest Smart Production (Farsø, Vesthimmerland) 

 

Videre proces 

Det foreslås, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indleder samarbejdet med er-

hvervshusenes bestyrelser ved at invitere dem til at komme med indspil til potentielle 

fyrtårnsinitiativer i deres landsdel.  

 

Til at understøtte arbejdet med fyrtårnsinitiativerne samler sekretariatet for Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse en arbejdsgruppe. Det er arbejdsgruppens formål at drive 

processen med at identificere og kvalificere fyrtårnsinitiativerne gennem dialog med 

erhvervshusene og øvrige lokale aktører og relevante indsatser nationalt. Arbejds-

gruppen skal indledningsvist tilvejebringe et videngrundlag, der skal understøtte er-

hvervshusbestyrelsernes drøftelser om konkrete fyrtårnsinitiativer, frem mod besty-

relsesmøderne i efteråret 2020.  

 

Diskussionspunkter Der lægges op til en drøftelse af forslag til igangsættelse af en proces for identifika-

tion og opdyrkning af lokale fyrtårne, herunder stillingtagen til inddragelse af er-

hvervshusenes bestyrelser, erhvervsministeren og øvrige samarbejdspartnere. 

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender 

• At der igangsættes et arbejde om at identificere lokale fyrtårnsinitiativer med 

inddragelse af erhvervshusenes bestyrelser 
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• At der nedsættes en arbejdsgruppe, som får ansvar for at udvikle og tilrette-

lægge arbejdet med igangsættelse af lokale fyrtårnsinitiativer 
• At emnet sættes på dagsordenen i efterårets møder mhp. yderligere bestyrel-

sesbeslutninger om retning, analyser, indhold, samarbejde og finansiering. 
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