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Bilag 2.1.3. Forslag til program for national strategikonference og dialog-

event med klynger  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse inviterer til en national strategikonference 

den 21. august 2019. Formålet med strategikonferencen er at samle nationale 

aktører og interessenter til en dialog med bestyrelsen om den kommende decen-

trale erhvervsfremmestrategi, herunder skabe et forum for en direkte dialog med 

klyngeorganisationernes ledelse som led i bestyrelsens opgave med at udpege 

nationale styrkepositioner. Strategidagen giver ligeledes bestyrelsen mulighed 

for at afprøve ideer og foreløbige elementer fra udkast til strategien i et forum, 

hvor mange erhvervsfremmeaktører vil være samlet. 

 

Nærværende notat skitserer forslag til program for dagen samt Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelses rolle, herunder forslag til enkelte medlemmers kon-

krete roller og opgaver. Det vurderes centralt for de fremmødte deltageres ople-

velse af dagen og bestyrelsens egen oplevelse og afprøvning af ideer, at program-

met tilrettelægges således, at det fremgår, at deltagerne taler til og er i direkte 

dialog med bestyrelsens medlemmer. Af samme grund er det vigtigt, at bestyrel-

sen er så talrigt til stede som muligt, og at bestyrelsesmedlemmerne fordeler sig 

på de planlagte sessioner i programmets midterste del og har en aktiv rolle også 

i sessionerne. 

 

Forslag til program 

Strategikonferencen afholdes som et heldagsarrangement onsdag den 21. august 

kl. 10 til ca. 15.30 i Odense på Radisson Blu/Odeon. 

 

Program for dagen er udarbejdet med et fokus på: 

- Det er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der inviterer til dialog om-

kring bestyrelsens strategiske rammer, overvejelser og retninger  

- At have virksomhedsperspektivet repræsenteret, herunder cases 

- Hovedvægt på dialog mellem bestyrelsen og deltagerne – og dermed ud-

gør plenum-format en lille del af det samlede program. 

- At skabe et rum som er dialog- og drøftelsesbaseret med en synlig og 

aktiv rolle for bestyrelsens medlemmer, der assisteres af professionelle 

moderatorer 

 

 

Nedenfor fremgår et tentativt program for konferencen.  
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9.30 – 10.00 Ankomstregistrering og let morgenmad 

10.00 – 10.30 Velkomst og keynote v/ Jakob Riis, Formand for Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse 

 

Formanden skitserer på vegne af Danmarks Erhvervsfremme-

bestyrelse formålet med strategien, de strategiske rammer og 

overvejelser som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har 

gjort sig hidtil. 

10.30 – 11.00 Virksomhedscases 

 

1-2 virksomheder giver deres bud på virksomhedernes behov, 

og hvordan virksomhedernes behov på bedst mulig vis under-

støttes af den nye strategi og udmøntningerne herunder 

11.00 – 11.15 Pause 

11.15 – 12.30 Dialog i parallelle sessioner del 1 (nedenstående liste er forelø-

big) 

- Kvalificeret arbejdskraft  

- Innovation 

- Internationalisering/globalisering 

- Turisme 

- Styrkepositioner og klynger 

12.30 – 13.30 Frokost 

13.30 – 14.45 Dialog i parallelle sessioner del 2 (nedenstående liste er forelø-

big) 

- Digitalisering og automatisering 

- Iværksætteri 

- Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion 

- Grøn omstilling og cirkulær økonomi 

- Styrkepositioner og klynger 

14.45 – 15.00 Pause og kaffe 

15.00 – 15.30 Opsamling i plenum 

 

Moderatorer samler op på de væsentligste pointer, udfordrin-

ger, spørgsmål mv og stiller fem skarpe til Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse. 

15.30 Afrunding v/formand Jakob Riis 

 

Forklaring af den videre proces. 

Farvel og tak for i dag. 

 

Sessionerne er bygget op omkring Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses tvær-

gående indsatsområder i den kommende strategi. Derudover vil der være en ses-

sion om turisme såvel som sessioner, der har fokus på klyngerorganisationernes 

fremadrettede rolle og opgaver.  
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Sessioner vedrørende de tværgående indsatsområder 

I sessionerne omhandlende de tværgående indsatsområder arbejdes der med et 

format, hvor et medlem fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sætter rammen 

for debatten og indgår i direkte dialog med deltagerne faciliteret af en moderator. 

En til to oplægsholdere fra erhvervsorganisationer, videninstitutioner eller virk-

somheder vil med korte indlæg – evt. i panelformat – kvalificere drøftelserne. 

 

Session vedrørende turisme-området 

I sessionerne omhandlende turisme arbejdes der ligeledes med et format, hvor et 

medlem fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sætter rammen for debatten og 

indgår i direkte dialog med deltagerne faciliteret af en moderator. Derudover for-

ventes turisme-sessionerne at rumme en præsentation af Det Nationale Turisme-

forums (NTF) indledende bidrag til strategien for decentral erhvervsfremme [Det 

indledende bidrag forventes modtaget umiddelbart før konferencen og vil der-

med ikke have været genstand for en forudgående drøftelse i bestyrelsen].  

 

Sessioner med klyngedialog – styrkepositioner og klynger 

I sessionerne omhandlende klyngedialog arbejdes der ligeledes med et format, 

hvor et medlem fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sætter rammen for de-

batten og indgår i direkte dialog med deltagerne faciliteret af en moderator. Ses-

sionen før frokost omhandler drøftelse af klyngernes rolle og fagområder. Sam-

tidig får bestyrelsen taget en temperaturmåling på den foreløbige udpegning af 

erhvervs- og teknologiområder og spirende områder. I denne session ventes be-

styrelsens medlemmer at spille en synlig og aktiv rolle som dialogpartner for 

deltagerne. Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmerne fra det nedsatte midlerti-

dige underudvalg og formanden deltager. Dialogen vil foregå i gruppedrøftelser, 

hvor bestyrelsesmedlemmerne deltager. Gruppedrøftelserne efterfølges af ple-

numdrøftelser og opsamling.  

 

Sessionen efter frokost vil omhandle klyngernes arbejdsdeling og snitflader med 

øvrige aktører. Her er drøftelsen af mere operationel karakter, hvorfor der ikke 

er en forventning om deltagelse fra bestyrelsens side. 

Sessionerne vedrørende klyngedialog planlægges mellem sekretariatet og Clu-

ster Excellence Denmark (CED). CED vil være moderator på sessionen. 

 

Målgruppen vil primært være klyngeorganisationer i form af klyngeledere og 

bestyrelsesformand/styregruppeformand, direktører fra erhvervshusene, Uddan-

nelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet og KL. De to sessioner er 

åbne, men ovennævnte målgruppe vil i udgangspunktet have fortrinsret. 

  

 

 


