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Dagsordenspunkt 8 

Cover – Forberedelserne af udmøntning af fremtidens 

klyngeindsats i samarbejde med Uddannelses- og 

Forskningsministeriet 

Bilag 8.1. 

 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

 

På sit seneste møde besluttede bestyrelsen som en del af strategien for decentral 

erhvervsfremme 2020-2023 at udpege 12 erhvervs- og teknologiområder (10 

styrkepositioner og to spirende områder) som ramme for fremtidens klyngeindsats. 

Desuden blev det besluttet at give mulighed for evt. at udvælge et mindre antal 

yderligere spirende erhvervs- og teknologiområder i åben konkurrence. 

 

Bestyrelsen var positive overfor at støtte det nye klyngelandskab med et beløb, der 

modsvarer det beløb (ca. 85 mio. kr.), som UFM årligt råder over på finansloven, 

såfremt der kan findes en konkret model for fælles udmøntning, som bestyrelsen kan 

bakke op om. Bestyrelsen gav sekretariatet mandat til at iværksætte en dialog med 

UFM om mulighederne for at koordinere udmøntningen, herunder afdække om 

muligheden for en fælles annoncering af klyngemidler i 2020.  

 

Under dette dagsordenspunkt orienteres bestyrelsen i bilag 8.2 om status for arbejdet 

med grundlaget for fremtidens klyngeindsats. Hensigten er at give bestyrelsen 

lejlighed til at orientere sig i de foreløbige overvejelser og evt. fremsætte ønsker til 

fokus, vægtning mv. i det videre forberedende arbejde, så et samlet oplæg til 

fremtidens klyngeindsats kan fremlægges til godkendelse på bestyrelsens møde d. 21. 

januar 2020. 

 

I bilaget beskrives: 1) klyngeorganisationers opgaver, 2) finansiering samt 3) 

sigtelinjer for udmøntning af midler i samarbejde med UFM. Dertil kommer en kort 

status på konsolideringen af organisationer på klyngeområdet. Mange aktører 

forekommer at arbejde konstruktivt med konsolidering ud fra bestyrelsens udpegning 

af styrkepositioner og spirende områder, men flere egentlige fusioner og 

konsolideringer formodes at afvente endelige udmeldinger om de konkrete krav og 

vilkår for den fælles indsats. 

 

Sekretariatet vil frem mod bestyrelsesmødet i januar 2020 arbejder videre med at 

identificere den mest egnede finansierings- og forvaltningsmodel for bestyrelsens 

engagement i indsatsen. Herunder afdækkes de nærmere tilskudstekniske og juridiske 

forudsætninger, bl.a. i relation til statsstøtte. 

 

En samlet finansierings- og samarbejdsmodel forventes fremlagt til beslutning på 

bestyrelsesmødet d. 21. januar 2020. Der arbejdes hen mod at åbne for ansøgninger 

primo 2020, så klyngeindsatsen kan være virksom i perioden 2021-2024. 

 

Diskussionspunkter Sagen forelægges til orientering og evt. drøftelse. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og evt. giver 

sekretariatet yderligere retningslinjer at arbejde efter. 
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