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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Udkast til bestyrelsens næste udmøntningsplan vil blive forelagt på bestyrelsesmødet 

i november 2019. Til brug for udarbejdelse af planen ønskes bestyrelsens input til 

nogle vigtige spørgsmål.  

 

Et hovedformål med udmøntningsplanen vil være at bygge videre på de skridt, der er 

taget i 2019 for at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt for-

ankret erhvervsfremme- og turismeindsats på tværs af hele Danmark.  

 

Til indsatsen i 2020-2021 forventes bestyrelsen at have godt 940 mio. kr. til rådighed, 

heraf godt 690 mio. kr. nationale finanslovsmidler og næsten 250 mio. kr. EU-

strukturfondsmidler, jf. økonomioverblikket i bilag 3.1.3. 

 

Som input og baggrund for drøftelserne om udmøntningsplan gives i bilag 3.1.4 et 

billede af de eksisterende erhvervsfremmeindsatser i den projektportefølje, der pt. er 

forankret i sekretariatet, herunder projekternes regionale fordeling, fordeling på ind-

satsområder og overblik over de største operatører.  

 

I bilag 3.1.2 rejses fire spørgsmål til drøftelse: 

• Er der nogle strategiske indsatsområder, som der skal sættes særligt fokus 

på? Prioritering af udvalgte indsatsområder fx grøn omstilling og cirkulær øko-

nomi kan give bestyrelsen større kritisk masse i sin indsats og bidrage til at 

fremme forenkling og overskuelighed. Andre indsatsområder kan så nedtone og 

adresseres mere dybdegående i senere udmøntningsplaner.   

• Udmøntningstilgang: Hidtil er midlerne primært udmøntet i åben konkurrence 

via tematiserede ansøgningsrunder (”calls”) og åbne puljer (turisme og strategisk 

erhvervsfremmepulje). Der kan overvejes alternative tilgange som giver besty-

relsen mulighed for at præge aktiviteterne mere ”proaktivt” og derigennem for-

enkle aktørlandskabet og fremme sammenhæng og kritisk masse i indsatsen. Det 

kan fx være gennem udbud og direkte tildelinger, hvor aktører så efterfølgende 

kan styres via resultatkontrakter.  

• Geografisk fordeling og udmøntning: Den geografiske øremærkning af de de-

centrale erhvervsfremmemidler er hidtil primært søgt opnået gennem landsdæk-

kende projekter, hvor der tages højde for forskellige muligheder og udfordringer 

på tværs af landet. Det kan overvejes at supplere med flere lokale indsatser. Det 

kan fx være udvælgelse af mere regionalt afgrænsede projekter (efter konkur-

rence) med fokus på konkrete stedbaserede udfordringer eller potentialer. Så-

danne projekter kan tage udgangspunkt i de konkrete lokale muligheder og ud-

fordringer og muligheder, som præsenteres i strategiens regionale kapitler. 

• Midler til klyngeindsats og udmøntningsmodel: Der lægges op til, at bestyrel-

sen foreløbigt prioriterer 85 mio. kr. årligt i en fireårig periode til at understøtte 

den fremtidige klyngeindsats, og at sekretariatets får i opdrag at gå i dialog med 

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) om mulighederne for en koordi-

neret udmøntningsmodel heraf. 
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Der foreslås en to-årig udmøntningsplan 2020-2021, idet det forventes, at bestyrelsen 

først vil kunne udmønte midler under de nye strukturfondsprogrammer i andet halvår 

af 2021.  

 

Diskussionspunkter 

• Er der indsatsområder i udmøntningsplanen for 2020, som bestyrelsen ønsker 

særligt fokus på?  

• Skal midlerne fortsat primært udmøntes ved hjælp af tematiserede ansøgnings-

runder og åbne puljer, eller skal der suppleres med alternative metoder?  

• Skal der i højere grad end hidtil åbnes op for at give tilskud til regionale/lokale 

projekter frem for landsdækkende projekter?  

 

Indstilling 

 

Det indstilles at bestyrelsen: 

• drøfter ovenstående spørgsmål 

• godkender, at der arbejdes videre med en to-årig udmøntningsplan 

• foreløbig prioriterer 85 mio. kr. årligt i en fireårig periode til at under-

støtte klyngeindsatsen og giver sekretariatet mandat til at iværksætte 

dialog med UFM om at afdække mulighederne for en koordineret ud-

møntningsmodel. 
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