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ERHVERVSMINISTERIET 

 
Referat fra møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 21. januar 

2020  

 

Tid og sted: 

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 12:00-18:00, Erhvervshus Hovedstaden, Frue-

bjergvej 3, 2100 København Ø 

 

Til stede fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

• Jakob Riis (formand), adm. direktør, Falck A/S 

• Peter Rindebæk, COO, Bladt Industries A/S  

• Nicolai Hansen, rådgiver, Nico Holding ApS  

• Mette-Marie Harild, vice president, Medtronic A/S 

• Dorte Zacho Martinsen, direktør, BM Silo ApS  

• Dorte Krak, adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group A/S  

• Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation 

• Gert Jørgensen, borgmester, Sorø Kommune 

• Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense Kommune 

• Morten Slotved, borgmester, Hørsholm Kommune  

• Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune 

• Arne Boelt, borgmester, Hjørring Kommune  

• Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet  

• Line Nørbæk, erhvervspolitisk direktør, Erhvervsministeriet  

 

Afbud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse  

• Claus Jensen, formand, CO-Industri 

• Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark 

• Steen Munk, kreditdirektør/vicedirektør, Nykredit A/S 

 

Til stede fra Erhvervsministeriet 

• Katrine Winding, direktør, Erhvervsstyrelsen  

• Niels May Vibholt, underdirektør, Erhvervsstyrelsen 

• Søren Asp Mikkelsen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen 

• Andreas Blohm Graversen, kontorchef, Erhvervsministeriet  

• Niels Dahl Christensen, chef for udmøntninger, Erhvervsstyrelsen 

• Heidi Duus, specialkonsulent, Erhvervsstyrelsen (referent) 

• Mathilde Busk Nedergaard, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen (referent) 

 

Eksterne repræsentanter 

• Christian Ibsen, direktør, CONCITO (Kl. 12:00-13:40) 

• Kent Damsgaard, direktør, DI (Kl. 12:00-13:40) 

• Stefan Brendstrup, partner, Pluss Leadership (Kl. 16:40-17:40) 
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Referat: 

 

1. Velkomst ved formanden 

Bilag 1.1: Cover  

  

Direktør for Erhvervshus Hovedstaden, Liselotte Hohwy Stokholm, bød Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse velkommen til erhvervshuset. Liselotte Ho-

hwy Stokholm fortalte bl.a. om erhvervshusets opgaver og gav et eksempel på 

en typisk kunde i erhvervshuset. 

 

Formanden orienterede om afbud til dagens møde.  

 

 

2. Temadrøftelse: Grøn omstilling og cirkulær økonomi (til drøftelse) 

Bilag 2.1: Cover 

Bilag 2.2: Nationale og internationale rammer og indsatser vedr. grøn omstil-

ling og cirkulær økonomi 

Bilag 2.3: Erhvervsfremmeaktører inden for grøn omstilling og cirkulær øko-

nomi 

Bilag 2.4: Porteføljeoverblik  

Bilag 2.5: Potentielle grønne udmøntninger 2020-2021 

 

Christian Ibsen, direktør, CONCITO, indledte med en præsentation af de glo-

bale klimaudfordringer. Han fremhævede behovet for CO2 reduktion og om-

stilling i alle sektorer, også i Danmark, herunder inden for landbrug og trans-

port. Christian Ibsen påpegede endvidere, at danske virksomheder kan tilbyde 

flere grønne løsninger, og at store lande som Kina er stærkt på vej med grønne 

teknologier. Ibrugtagning af kendte teknologier vil imidlertid alene medføre 

delvis opnåelse af de danske ambitioner om 70 % reduktion i 2030. En fuld op-

nåelse af målet kræver udvikling og ibrugtagning af endnu ukendte teknologier. 

Vigtigheden af partnerskaber og globalt perspektiv blev fremhævet.  

 

Kent Damsgaard, direktør, DI, fremhævede behovet for investering i forskning 

og innovation for at nå klimamålsætningerne. Erhvervslivet går via deres 

stærke involvering i klimapartnerskaberne fuldt ind i dagsordenen, ligesom DI 

har stillet sig i spidsen ved at lancere sin egen klimaplan. Kent Damsgaard po-

interede mulige synergieffekter mellem klimapartnerskabernes anbefalinger og 

bestyrelsens arbejde. Han kom med konkrete forslag, herunder styrkelse af 

kompetencer i SMV’er, styrkelse af udvikling og eksport af grønne løsninger 

og produkter samt grønt fokus i klyngerne. Han foreslog endvidere, at der etab-

leres et SMV:Grøn modelleret efter et lignende tiltag på det digitale område 

(SMV:Digital).  

 

De to oplægsholdere fremhævede begge det særlige ansvar og potentiale, som 

findes i den offentlige sektor, herunder at det offentlige gennem regulering og 

grønne indkøb kan medvirke til en betydelig stimulering af et marked for nye 

grønne løsninger.  
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På baggrund af præsentationerne drøftede bestyrelsen især SMV’ernes udfor-

dringer og muligheder, herunder bl.a. et fokus på kompetenceløft og udvikling 

af nye grønne løsninger. Kommunernes store betydning i den grønne omstil-

ling, offentlig-privat partnerskab, offentlig regulering som igangsætter, tekno-

logiudvikling og forskning, samt aktivering af pensionskasserne blev ligeledes 

fremhævet.    

 

Sekretariatet vil på baggrund af bestyrelsens drøftelser udarbejde konkrete ide-

beskrivelser til de næste bestyrelsesmøder.  

 

 

3. Godkendelse af Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 (til be-

slutning) 

Bilag 3.1: Cover 

Bilag 3.2: Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 

Bilag 3.3: Tematisk høringsnotat om den offentlige høring af strategien 

 

Formanden orienterede om mødet med erhvervsministeren dagen forinden, her-

under om erhvervsministerens ønsker til proces for den kommende aftale om 

strategien og om regeringens beslutning om at videreføre erhvervsfremmesy-

stemet. Erhvervshusenes bestyrelser har været Danmarks Erhvervsfremmebe-

styrelses lokale bidragydere og sparringspartnere under strategiens tilblivelse. 

Erhvervsministeren ønskede, at Erhvervshusenes bestyrelser også involveres i 

prioriteringen af midler målrettet indsatser, der adresserer udfordringer og mu-

ligheder i deres oplande for at sikre et sammenhængende Danmark. En model 

herfor skal findes. Erhvervsministeren ønskede derudover at give regionerne 

indstillingsret til ca. 40 mio. kr. årligt i den kommende EU strukturfondspro-

gramperiode 2021-2027 til at styrke udviklingen af erhvervsskolerne og det øv-

rige ungdomsuddannelsesområde. Endelig har regeringen besluttet, at erhvervs-

fremmesystemet evalueres i 2023. Erhvervsministeren lagde vægt på, at Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse bidrager til regeringens prioriteter om at sikre 

et sammenhængende Danmark med rammer for det gode liv i hele landet, 

styrke den grønne omstilling og bidrage til at skabe et grønt, dansk erhvervs-

eventyr samt sikre en økonomisk ansvarlig erhvervs- og vækstpolitik, der ska-

ber fundamentet for fremtidens arbejdspladser. 

 

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning og gav formanden man-

dat til at forhandle en endelig aftale med ministeren.  

 

Bestyrelsen blev orienteret om de indkomne høringssvar i forbindelse med den 

offentlige høring af strategien, herunder hvordan høringssvarene havde givet 

anledning til ændringer. Høringssvarene havde overordnet ikke givet anledning 

til ændringer i strategiens struktur, rækkefølge, strategiske indhold eller regio-

nale prioriteter. Høringssvarene havde derimod givet anledning til præciserin-

ger og styrkelse af visse tekstafsnit, herunder i indledningen og i flere styrkepo-

sitioner samt en enkelt tværgående drivkraft. Den samlede tilgang til håndte-

ring af høringssvarene fremgik af det tematiske høringsnotat. Efter en drøftelse 

af bl.a. styrkepositionerne godkendte bestyrelsen sekretariatets 
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justeringsforslag, herunder den justerede indledning samt at fastholde over-

skrifter og indhold i de anførte styrkepositioner.  

 

Bestyrelsen godkendte strategien med henblik på, at formanden kan indgå af-

tale med erhvervsministeren herom.  

 

Bestyrelsens besluttede at navngive strategien Erhvervsfremme i Danmark 

2020-2023.  

 

Grundmodel for lancering af strategien med online samt fysisk lancering med 

lanceringsevents i de seks tværkommunale erhvervshuse og filialen på Born-

holm blev præsenteret. Sekretariatet udarbejder en pixi-udgave af strategien. 

Bestyrelsen tilkendegav, at opgaven nu er at få strategien ud at leve. Bestyrel-

sen tog orienteringen om lancering og pixi-udgave til efterretning.  

 

 

4. Udmøntningsplan for 2020 -2021 (til drøftelse) 

Bilag 4.1: Cover 

Bilag 4.2: Udmøntningsplan 2020 – 2021 

 

Usikkerheden om, hvornår der vil foreligge en aftale mellem Storbritannien og 

EU, og ikke mindst indholdet af en sådan aftale, blev drøftet. Der var enighed 

om, at der fortsat er betydelig usikkerhed om, hvordan konsekvenserne af Stor-

britanniens exit fra EU konkret vil ramme danske virksomheder. Der var også 

enighed om, at det var nødvendigt med et beredskab, der kan medvirke til at re-

ducere de negative konsekvenser for små og mellemstore virksomheder. Besty-

relsen besluttede på den baggrund at fastholde annonceringen vedr. opkvalifi-

cering af ansatte i SMV’er, der rammes af Brexit med ansøgningsfrist den 5. 

februar med henblik på en vurdering af de indkomne ansøgninger på bestyrel-

sesmødet i marts.  

 

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen om for nuværende ikke at give en 

ekstra bevilling til projektet ”Deal or no deal – that’s the question”. Projektet 

har efter sekretariatets vurdering fortsat et tilstrækkeligt budget til at gennem-

føre aktiviteter som ansøgt.  

 

Sekretariatet præsenterede de økonomiske rammer for 2020 og 2021, herunder 

allerede disponerede midler samt strukturfondsmidlernes fordeling på fonde og 

indsatsområder. Sekretariatet gjorde opmærksom på, at en betydelig andel af de 

resterende midler på især regionalfonden er bundet til Region Sjælland. Forslag 

til fordeling af midler på indsatsområder i 2020 blev præsenteret. Bestyrelsen 

drøftede og godkendte fordelingen, men ønskede at afsætte flere midler til 

iværksætteri målrettet grøn omstilling.  

 

Bestyrelsen udtrykte ligeledes ønske om, at der i forbindelse med den endelige 

godkendelse af udmøntningsplanen på bestyrelsens møde i marts tages en drøf-

telse af, hvilken portefølje af erhvervsfremmeprojekter, der stiles efter på den 

længere bane.  
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Bestyrelsen blev præsenteret for status på udmøntningen af erhvervsfremme-

midler til lokale indsatser, herunder iagttagelsen af minimums-øremærkningen 

i 2019 og erfaringerne med den hidtidige tilgang til at møde variationer i lokale 

behov og muligheder på tværs af landet. Status viste blandt andet, at mini-

mumsfordelingen er imødekommet, og at 55 ud af de 107 projekter, som mod-

tog tilsagn i 2019, kunne karakteriseres som lokale. På baggrund af bl.a. de hid-

tidige erfaringer præsenterede sekretariatet en model, som yderligere kan styrke 

fokus på lokale udfordringer i bestyrelsens udmøntninger. Modellen indeholder 

tre elementer: 1) særlig pulje til lokale projekter, 2) mulighed for lokale projek-

ter støttes via tematiserede ansøgningsrunder, samt 3) fokus på lokal og regio-

nal tilgængelighed i midler til klyngeorganisationer.    

 

Bestyrelsen drøftede sagen og tog status til efterretning. Bestyrelsen udtrykte 

endvidere ønske om også at følge den regionale fordeling af midlerne fremad-

rettet med henblik på blandt andet at kunne understøtte virksomhedernes behov 

og den lokale indsats i alle erhvervshusoplande og iagttage øremærkningen. 

Endelig godkendte bestyrelsen modellen for, hvordan der fremadrettet kan ta-

ges højde for variationer i lokale behov og muligheder i udmøntningen. Besty-

relsen gav endvidere formanden mandat til – som led i en kommende aftale 

med erhvervsministeren om strategien – at supplere modellen med en øget in-

volvering af erhvervshusenes bestyrelser i prioriteringen af de decentrale er-

hvervsfremmemidler.   

 

Bestyrelsen blev præsenteret for mulige elementer i model for involvering af 

erhvervshusenes bestyrelser i prioritering af erhvervsfremmemidlerne. Besty-

relsen godkendte, at sekretariatet arbejder videre med en nærmere model for, 

hvorledes inddragelsen af erhvervshusenes bestyrelser kan ske.  

 

Bestyrelsen efterspurgte et overblik over status på de projekter, som bestyrel-

sen har givet tilsagn, samt indblik i evalueringer og effekter af hidtidige indsat-

ser inkl. indsatser igangsat før erhvervsfremmereformen. 

 

Sekretariatet tilretter udmøntningsplanen efter drøftelserne. En revideret ud-

møntningsplan indstilles til godkendelse på bestyrelsesmødet den 18. marts.  

 

5. Temadrøftelse: Fremtidens klyngeindsats (til drøftelse og beslutning) 

Bilag 5.1: Cover 

Bilag 5.2: Udmøntning af midler til klyngeorganisationer koordineret med Ud-

dannelses- og Forskningsministeriet 

Bilag 5.3: Executive summary af COWI/Pluss temaanalyse af klynger i er-

hvervsfremme  

 

Stefan Brendstrup, Pluss Leadership, præsenterede centrale pointer fra tema-

analyse af klynger udarbejdet af COWI og Pluss Leadership, herunder 10 anbe-

falinger til klyngeindsatsen. 

 

Sekretariatet præsenterede centrale elementer i samarbejdsmodellen med Ud-

dannelses- og Forskningsministeriet (UFM), herunder aktiviteter finansieret af 

bestyrelsen, styringskoncept med koordineret styringsdialog samt fælles krav 
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og kriterier i forbindelse med annonceringen, herunder bl.a. krav om guldcerti-

ficering efter ECEI eller plan herfor. Derudover blev drøftet forenklingsgevin-

ster og tidsplan for annonceringen. Det blev anført, at sekretariatet deltager i 

den faglige vurdering af de indkomne ansøgninger som led i forberedelsen af 

UFM’s valg af klyngeorganisationer. 

 

Bestyrelsen gav udtryk for sin ambition om, at klyngeindsatserne har en karak-

ter, hvor virksomhederne vil medfinansiere aktiviteterne gennem kontingenter 

m.v. Nødvendigheden af, at de nye klyngeorganisationer får rimelige økonomi-

ske forudsætninger for at komme godt i gang, blev ligeledes drøftet. Ligeledes 

blev behovet for klyngernes tilgængelighed over for målgruppen rundt i landet 

understreget. 

 

Bestyrelsen tilsluttede sig, at de nye klyngers fokus skal være innovation i virk-

somhederne for derved at sikre klare snitflader til andre erhvervsfremmeaktø-

rer, herunder den lokale erhvervsservice og de tværkommunale erhvervshuse. 

 

Bestyrelsen godkendte samarbejdsmodellen med UFM med ovenstående be-

mærkninger. 

 

Bestyrelsen besluttede at videreføre underudvalget med Per Michael Johansen, 

Peter Rahbæk Juel og Nicolai Hansen, tilføjet og ledet af formand Jakob Riis. 

 

Formålet med en videreførelse af underudvalget er at sikre, at bestyrelsen, re-

præsenteret af underudvalget, kan sammentræde – formentlig i september – for 

at vurdere den konkrete tildeling af midler fra bestyrelsen til de udpegede klyn-

georganisationer. Bestyrelsen besluttede at drøfte det nærmere arbejde i under-

udvalget på sit møde i maj, herunder underudvalgets beslutningskompetence.  

 

En samlet finansiering af klyngeindsatsen med ca. 80 mio. kr. årligt i 2021-

2024 blev godkendt betinget af de respektive finanslove og strukturfondsprog-

rammer for 2021-2027. Bestyrelsen godkendte, at aktiviteter i 2021 og 2022 fi-

nansieres med decentrale erhvervsfremmemidler, mens finansiering af aktivite-

ter i 2023 og 2024 besluttes i 2021, når midlerne i strukturfondsprogrammerne 

for 2021-2027 er kendt.  

 

For at give bedst mulige betingelser til potentielle ansøgere godkendte bestyrel-

sen, at sekretariatet i samarbejde med UFM umiddelbart efter bestyrelsesmødet 

kommunikerer forventede centrale krav og tidslinje for annonceringsprocessen. 

 

  

6. Regionale udviklingsstrategier samt opsamling, evaluering og proces 

mod næste møde (til beslutning og orientering) 

Bilag 6.1: Cover 

Bilag 6.2: Udkast til høringssvar til Region Hovedstaden 

Bilag 6.3: Udkast til mødeplan for 2020 og 2021  

 

Bestyrelsen behandlede udkast til høringssvar til Region Hovedstadens regio-

nale udviklingsstrategi. 
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Udkast til høringssvar til Region Hovedstadens udviklingsstrategi blev god-

kendt. 

 

Bestyrelsen godkendte ændringer af mødeplanen for 2020 - for at skabe bedre 

tidsrammer for ansøgere og fornøden tid til dialog og udstedelse af tilsagn til 

projekter, der bevilges støtte. Bestyrelsens mødeplan for resten af 2020 er: 

- Den 18. marts 2020 Nordjylland 

- Den 28. maj 2020 Sjælland 

- Den 7. oktober 2020 Fyn 

- Den 5. november 2020 Midtjylland 

 

Afslutningsvis blev bestyrelsen præsenteret for et udkast til den nye visuelle 

identitet.  

 

Næste møde afholdes den 18. marts 2020 på Aalborg Universitet.     
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