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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil under dette punkt blive orienteret om status 

for arbejdet i erhvervshusenes bestyrelser vedr. lokale erhvervsfyrtårne og sammen-

hængen til de 7 regionale vækstteams, som regeringen nedsætter. Derudover skal be-

styrelsen drøfte, hvilke medlemmer som kan følge arbejdet i hvert af de regionale 

vækstteams tættere.  

 

Baggrund 

Arbejdet i erhvervshusenes bestyrelser  

På seneste bestyrelsesmøde den 5. november 2020 traf bestyrelsen beslutning om, at 

erhvervshusenes bestyrelser kunne arbejde videre med kvalificering og konkretise-

ring af deres input til bestyrelsen om lokale fyrtårnsinitiativer. Erhvervshusenes be-

styrelser drøfter således løbende emnet med henblik på yderligere at kvalificere deres 

lokale indspil. Det har bl.a. resulteret i, at bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden 

23. november 2020 har indsendt et bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

(bilag 5.2), som blev præciseret og udfoldet ved et nyt bidrag 19. december (bilag 

5.3), der fokuserer den lokale ambition for et fyrtårnstema til iværksætteri. 

 

Regionale vækstteams 

Som led i finansloven for 2021 er det med Aftale om stimuli og grøn genopretning af 

6. december 2020 besluttet at nedsætte syv regionale vækstteams. Det fremgår af af-

talen, at:   

 

”[Vækstteams] skal komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i 

lokale erhvervsstyrker, så de kan udvikle sig til lokale erhvervsfyrtårne og styrke 

vækst og beskæftigelse i en hel landsdel, samt yderligere tiltag, som kan genstarte 

vækst i deres landsdel. […] De regionale vækstteams skal bl.a. tilvejebringe et ana-

lysegrundlag vedrørende lokale styrker, potentialer og udfordringer samt komme 

med anbefalinger til, hvordan de afsatte midler bedst kan investeres i lokale erhvervs-

styrker og potentialer.” 

  

Der er afsat en samlet ramme på 825 mio. kr. fra ReactEU-programmet til SMV’er, 

iværksætteri og vækstteams.  

 

Jf. vedlagte brev fra erhvervsministeren (bilag 4.1.2) inviteres bestyrelsen til fortsat 

at samarbejde om udviklingen af lokale erhvervsfyrtårne og de regionale vækstteams, 

som vil bygge videre på det arbejde, der allerede er foregået i bestyrelsen og erhvervs-

husenes bestyrelser i forhold til at identificere erhvervspotentialer, som kan udvikle 

sig til lokale erhvervsfyrtårne. 

 

Formanden for bestyrelsen har kvitteret (bilag 4.1.3) for invitationen og den positive 

mulighed for fortsat at bidrage til arbejdet med udviklingen af fyrtårne i en ny fase, 

som bygger videre på det arbejde, der allerede er gjort i bestyrelsen og i erhvervshu-
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senes bestyrelser. I den forbindelse påpeges det også, at det vil være vigtigt, at vækst-

teamsene ikke får en varig karakter, så der undgås overlap og forvirring ift. roller og 

arbejdsdeling i erhvervsfremmesystemet. 

 

Løsning 

Med aftalen om at nedsætte syv regionale vækstteams og prioriteringen af midler til 

at følge op på deres anbefalinger styrkes arbejdet med at opdyrke lokale erhvervsfyr-

tårne.  

 

Idet bestyrelsen udmønter ReactEU-midlerne inden for en ramme fastlagt af regerin-

gen, vil bestyrelsen få til opgave at udmønte midler som opfølgning på anbefalinger 

fra de regionale vækstteams, herunder til lokale erhvervsfyrtårne. Bestyrelsen får der-

med en central rolle i et ambitiøst projekt med at styrke lokal erhvervsudvikling. 

 

Sekretariatet foreslår, at bestyrelsen i den kommende tid sætter særligt fokus på de 

regionale vækstteams ved at vælge et antal bestyrelsesmedlemmer, som særligt kan 

følge arbejdet. Såfremt bestyrelsen tiltræder dette forslag, kan bestyrelsen under mø-

det drøfte, hvilke medlemmer som ønsker at følge hvilke vækstteams. 

 

Der gives på mødet desuden en mundtlig status for de regionale vækstteams og ar-

bejdet i erhvervshusenes bestyrelser.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at  

• Bestyrelsen sætter særligt fokus på de regionale vækstteams ved at vælge et 

antal bestyrelsesmedlemmer, som særligt kan følge arbejdet. 

• Bestyrelsen drøfter, hvilke medlemmer, der ønsker at følge hvilke vækstte-

ams. 

• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.   
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