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Dagsordenspunkt 
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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Under dette dagsordenspunkt vil bestyrelsen blive præsenteret for den reviderede 

tids- og procesplan og forslag til program for den nationale strategikonference og 

klyngedialog, herunder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses rolle. 

 

Revideret tids- og procesplan: 

På baggrund af bestyrelsens ønske på bestyrelsesmødet d. 13. maj om en fire ugers 

høringsperiode forelægges bestyrelsen en revideret tids- og procesplan (bilag 2.1.2).  

En fire ugers høringsperiode betyder, at strategien kan færdiggøres i 2019 under føl-

gende forudsætninger: 

• At høringsperioden inkluderer efterårsferien i uge 42. 

• At bestyrelsesformanden godkender, at forretningsordenens regler om mate-

rialeudsending 10 dage før et bestyrelsesmøde ikke kan overholdes for ma-

teriale vedr. høringssvar forud for bestyrelsesmødet d. 14. november. For-

venteligt vil der først kunne udsendes et revideret udkast til strategi med for-

slag til indarbejdning af de væsentligste høringssvar 3 dage før bestyrelses-

mødet.  

• At væsentlige opmærksomhedspunkter vedr. høringssvarene vil blive mundt-

lig gennemgået og drøftet på bestyrelsesmødet den 14. november.  

• At bestyrelsen beslutter sig for en fremgangsmåde for sin endelige godken-

delse af strategien ultimo november. Mulighederne er: Telefonmøde, skriftlig 

godkendelse eller ekstraordinært bestyrelsesmøde.  

 

National strategikonference og klyngedialog: 

Den 21. august afholdes bestyrelsens nationale strategikonference og klyngedialog 

for nationale interessenter på højt niveau. Formålet med konferencen er at give be-

styrelsen muligheder for at afprøve foreløbige ideer ift. den kommende decentrale 

erhvervsfremmestrategi, herunder skabe et forum for en direkte dialog med klynge-

organisationernes ledelse og repræsentanter fra statslige og nationale organisationer 

ift. centrale elementer i strategien. Bestyrelsens aktive deltagelse og synlighed på da-

gen er central ift. en succesfuld gennemførelse, herunder deltagernes oplevelse af at 

have mulighed for at indgå i direkte dialog med bestyrelsens medlemmer. 

 

Yderligere forslag til program, herunder Erhvervsfremmebestyrelsens rolle findes i 

bilag 2.1.3. 

 

Diskussionspunkter Bestyrelsen kan drøfte hvordan den endelige godkendelse af strategien skal foretages 

ultimo november samt program til den nationale strategikonference og klyngedialog.  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

• godkender, at bestyrelsens endelige godkendelse af strategien ultimo no-

vember ventes at foregå via et telefonmøde. 

• godkender den reviderede tids- og procesplan. 

• godkender forslag til program for den nationale strategikonference og klyn-

gedialog, herunder bestyrelsens synlige og aktive rolle på dagen. 

 

 


