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Vejledning om muligheder for kommunal medfinansiering af klynge-

organisationer i henhold til lov om erhvervsfremme 

 

Dette notat beskriver kommunernes muligheder for at medfinansiere aktiviteter 

i klyngeorganisationer inden for rammerne af lov om erhvervsfremme. 

 

Baggrund 

Vejledningen skal ses i relation til samarbejdet om fremtidens klyngeindsats 

mellem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forsknings-

ministeriet via klyngeprogrammet Innovationskraft: Danske klynger for viden og 

erhverv 2021-2024. På baggrund heraf udvælger uddannelses- og forskningsmi-

nisteren de konkrete klyngeorganisationer, der skal levere fremtidens klyngeind-

sats, og som kommunerne kan vælge at medfinansiere. Klyngeorganisationerne 

forventes at blive udvalgt i september 2020, hvorefter klyngeindsatsen i de kon-

soliderede klyngeorganisationer vil være virksom fra indgangen til 2021. 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har med sin strategi Erhvervsfremme i 

Danmark 2020-2023 sat rammerne for fremtidens klyngeindsats ved at udpege 

Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder (styrkepo-

sitioner og spirende områder), hvor der fremadrettet kan gives offentlig finansie-

ring til en klyngeindsats. Der kan kun gives offentlig finansiering til én udvalgt 

klyngeorganisation inden for hvert område. Formålet er at udnytte de samlede 

ressourcer fra alle bevillingsgivere mest effektivt til gavn for virksomhederne. 

 

Med strategien vil bestyrelsen understøtte den kommunale erhvervsservice og 

give kommunerne gode rammer for at styrke deres egen erhvervsindsats i sam-

menhæng med den samlede decentrale erhvervsfremmeindsats. Den kommunale 

indsats er vigtig for at adressere virksomhedernes lokale muligheder og udfor-

dringer – også via fx klyngeorganisationer, hvis kommuner ønsker det. 

 

Kommunal finansiering af klyngeorganisationer 

I medfør af lov om erhvervsfremme § 14, stk. 2 og 3, skal kommunale indsatser, 

der går videre end at varetage erhvervsudvikling i den pågældende kommune, 

ligge inden for rammerne af bestyrelsens strategi. Det gælder bl.a. indsatser ved-

rørende klyngeorganisationer, der ligesom øvrige kommunalt finansierede er-

hvervsrettede tiltag hverken må have overlap til erhvervshusenes ydelser eller 

den højt specialiserede erhvervsfremme. 
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Følgelig kan kommunerne kun støtte og deltage i erhvervsudviklingsprojekter, 

der afgrænses sektorspecifikt eller målrettes bestemte erhvervs- og teknologiom-

råder, hvis det sker i overensstemmelse med bestyrelsens strategi, herunder klyn-

geaktiviteter med inddragelse af lokale virksomheder via en klyngeorganisation. 

 

Kommunerne kan dermed medfinansiere klyngeaktiviteter i de klyngeorganisa-

tioner, der udvælges i 2020. Klyngeorganisationernes kerneopgave er at fremme 

innovation gennem samarbejde og videnoverførsel mellem virksomheder og 

med forsknings- og videnmiljøer samt andre aktører i hele deres økosystem. Alle 

deres offentligt finansierede aktiviteter skal ligge i forlængelse af kerneopgaven. 

 

De kommunalt støttede aktiviteter må ikke være konkurrenceforvridende i for-

hold til private aktører. Det betyder fx, at finansieringen ikke må gå til konkrete 

aktiviteter, der kan indebære direkte eller indirekte støtte til virksomheders øko-

nomiske aktiviteter, lige som kommunerne ikke må yde målrettet støtte til en-

kelte erhvervsvirksomheder gennem klyngeorganisationen. Nogle af klyngeor-

ganisationernes indsatser kan have karakter af økonomiske eller kommercielle 

aktiviteter. Disse må kommunerne ikke støtte. 

 

Kommuner må derimod som udgangspunkt gerne finansiere aktiviteter, der har 

til formål at fremme lokale virksomheders deltagelse i klyngeorganisationen, fx 

i form af aktiviteter vedrørende netværksskabelse, hjælp til at finde innovations-

partnere, videndeling og facilitering af samarbejde mellem aktører i det pågæl-

dende økosystem samt information til virksomheder om muligheder for køb af 

viden og vidensamarbejde. 

 

Den kommunale finansiering kan fx: 

 

• Målrettes til dele af målgruppen af virksomheder med særlig lokal rele-

vans inden for rammerne af det erhvervs- og teknologiområde, den på-

gældende klyngeorganisation arbejder med. 

• Øremærkes bestemte aktivitetstyper, herunder lokal tilpasning og styr-

kelse, som klyngeorganisationen allerede udfører for statslige midler. 

• Ske i samarbejde mellem flere kommuner, herunder Business Regions. 

 

Foruden direkte medfinansiering kan kommunerne fx engagere sig i klyngeind-

satsen i de udvalgte klyngeorganisationer på følgende måder: 

 

• Levere arbejdstimer til at understøtte lokale klyngeaktiviteter 

• Indgå som partner i konkrete klyngeaktiviteter, fx innovationsprojekter 

• Deltage i bestyrelsesarbejde, styregrupper mv. i klyngeorganisationen 

• Stille faciliteter, udstyr o.l. til rådighed  

 

Det bemærkes, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bl.a. har til opgave at 

evaluere, om der er sammenhæng mellem lokale erhvervsfremmeindsatser og 

strategi, og om der etableres overlappende erhvervsfremmeindsatser, jf. lov om 

erhvervsfremme § 9, stk. 6. 
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