
 

Bilag 4.1. Cover – Temadrøftelse: Innovation og klynger 

 

Dagsordenspunkt 

4 
Cover - Temadrøftelse: Innovation og klynger Bilag 4.1 

 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål med drøftelsen 

Der lægges op til en drøftelse af, hvordan bestyrelsen bedst understøtter innovations-

kraften i de danske SMV’er, herunder gennem et blik for arbejdsdelingen på innova-

tions- og erhvervsfremmeområdet. Som udgangspunkt for drøftelsen bibringes besty-

relsen et perspektiv gennem to oplæg.  

 

Baggrund 

Innovation er en central drivkraft for virksomheders udvikling og konkurrenceevne. 

Innovation dækker som begreb over en række forskellige områder og kan både rette 

sig imod udviklingen af nye produkter og organisationsudvikling. Ses der på OECD’s 

definition kan innovationsbegrebet dække over områderne produktinnovation, pro-

cesinnovation, markedsføringsinnovation og organisatorisk innovation.  

 

I Danmark står vi godt på en række af de indikatorer, der beskriver innovation, og 

EU kategoriserer Danmark som Innovation Leader. Det skyldes især høje scorer på 

uddannelsesniveau, forskning og infrastruktur. Derimod ligger Danmark forholdsvis 

lavt på nogle af de indikatorer, som beskriver erhvervslivets gavn af innovationsind-

satsen. Fx ligger Danmark under EU-gennemsnittet i forhold til andelen af innovative 

SMV’er, og på en række vigtige strategiske teknologiområder udtager Danmark færre 

patenter pr. indbygger end gennemsnittet af top 30-regionerne, som vi sammenligner 

os med.1 Danmark har således et forbedringspotentiale ift. at omdanne ny forskning 

og ny viden til innovation i virksomhederne – særligt blandt SMV’er.  

 

Erhvervsfremmebestyrelsens rolle og muligheder 

Innovation har sit eget kapitel i bestyrelsens strategi. Dertil kommer strategidelen om 

styrkepositioner og fremtidens klynger, der ligeledes har stor betydning for bestyrel-

sens innovationsfokus. 

 

Bestyrelsens strategi fokuserer på, at virksomheder i hele landet får styrket deres kon-

kurrencekraft gennem succesfuld innovation. Bestyrelsens innovationsindsats funge-

rer som brobygger mellem erhvervs- og innovationsfremmeområdet og har fokus på 

at styrke innovationskraften i virksomheder med både høj og lav innovationskapaci-

tet. Målgruppen er især SMV’er. 

 

Med henblik på forenkling og kritisk masse kan en væsentlig del af bestyrelsens ind-

sats på innovationsområdet også fremover forankres i de landsdækkende klyngeor-

ganisationer. Her har bestyrelsen været med til at forme aktørlandskabet og kan frem-

over være med til at sikre, at klyngerne skaber mest mulig værdi for virksomhederne. 

 

Klyngerne er tænkt som katalysatorer for innovation, udvikling og vækst ved at samle 

hele økosystemer og være bindeled mellem virksomheder, videninstitutioner m.fl. 

Konkret har klyngerne særligt fokus på etablering og deltagelse i innovationssamar-

bejder, netværksskabelse, matchmaking mellem virksomheder og/eller videninstitu-

tioner, videndeling samt styrkelse af adgangen til innovationsorienteret finansiering. 

 

Bestyrelsen opererer blandt en kreds af bevillingsgivere inden for det samlede inno-

vationssystem, hvor der gennemføres en lang række indsatser, der på forskellig vis 

har til formål at understøtte innovation i danske virksomheder. Bestyrelsens indsats 

skal derfor tilrettelægges med blik for at skabe merværdi i forhold til de øvrige tilbud 

 
1 European Innovation Scoreboard (EIS) 2018 
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til virksomhederne fx ved at imødekomme underservicerede virksomhedsbehov, ud-

vide tiltag til relevante målgrupper eller skabe øget kritisk masse for andre højt spe-

cialiserede statslige innovationsindsatser. Derudover skal overlap til andre aktører 

undgås, herunder Innovationsfonden, Vækstfonden, udviklings- og demonstrations-

programmerne og private fonde.    

 

Her kan bestyrelsen med sin placering i det decentrale erhvervsfremmesystem og 

skarpe fokus på SMV’er særligt gøre en forskel for at få innovationsindsatsen bredt 

ud i hele Danmark og møde de særlige innovationsbehov, som er blandt SMV’erne. 

 

Drøftelsen på mødet 

Som baggrund for temadrøftelsen er der inviteret to oplægsholdere: 

 

Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør i Innovationsfonden 

Anne-Marie Levy Rasmussen vil i sit oplæg fortælle om Innovationfondens arbejde 

og rolle i innovationssystemet. Derudover vil Anne-Marie give sit perspektiv på 

innovationen i dansk erhvervsliv netop nu, herunder hvordan indsatsen i innovations- 

og erhvervsfremmesystemet bedst understøtter virksomhedernes behov, og hvordan 

Innovationsfonden og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan komplementere 

hinanden i forhold til målgrupper, virkemidler mv.  

 

Kim Fredenslund, adm. direktør for CLEAN 

Kim Fredenslund vil med udgangspunkt i klyngeorganisationen CLEAN fortælle om, 

hvordan klyngen understøtter og identificerer virksomhedernes – især SMV’ernes – 

innovationsbehov, og hvordan klyngen tilrettelægger sit værditilbud herudfra.  

 

Efter oplæggene vil formanden facilitere bestyrelsens drøftelse.  

 

Drøftelsen kan blandt andet tage udgangspunkt i, hvordan bestyrelsens indsats frem-

adrettet skal tilrettelægges med henblik på bedst at understøtte virksomhedernes be-

hov og supplere eksisterende indsatser.  

 

Der er udarbejdet to bilag som baggrundsmateriale samt et appendiks: 

• Innovationssystemet og sammenhæng til erhvervsfremmesystemet (bilag 

4.2) 

• Porteføljeoverblik (bilag 4.3) 

• CV’er på oplægsholdere (appendiks 4.a) 

 

Porteføljeoverblik og kommende udmøntninger  

Hovedparten af bestyrelsens hidtidige indsats på innovationsområdet har rettet sig 

mod klyngerne, men der er også andre innovationsindsatser i bestyrelsens nuværende 

portefølje.  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttede på mødet i oktober 2020 fordelingen 

af bestyrelsens midler mellem de 14 klyngeorganisationer. Sammenlagt har bestyrel-

sen udmøntet 195 mio. kr. til klyngerelaterede innovationsindsatser i 2019-2021 (se 

bilag 4.3). Klyngerne er derudover operatører på en række af bestyrelsens indsatser 

inden for grøn omstilling mv., og har dermed løbende modtaget forskellige bevillin-

ger fra bestyrelsen.  
 

Den aktuelle sagsportefølje omfatter i alt 76 igangværende innovationsrettede 

indsatser (inkl. bestyrelsens igangsatte initiativer) med et samlet resttilsagn på ca. 398 

mio. kr. Efter planen skal 51 af disse projekter afsluttes i løbet af 2021. Det må dog 
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forventes, at en del af de igangværende projekter ikke kan forbruge deres fulde til-

sagnsbeløb og enten vil bede om forlængelse eller returnere midler. Bestyrelsen kan 

løbende træffe beslutning om udmøntning af eventuelle tilbageløbsmidler til tillægs-

bevillinger til igangværende, succesfulde projekter.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund af oplæggene og materialet drøfter, hvordan 

bestyrelsen ønsker at prioritere sin innovationsindsats, herunder: 

• Hvordan bestyrelsen bedst understøtter innovationskraften i de danske 

SMV’er, herunder om der er områder, hvor bestyrelsens innovationsindsats 

skal styrkes? 

• Hvordan bestyrelsen mest effektivt kan gøre en forskel for virksomhederne, 

set i forhold til det samlede innovationssystem? 
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