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Formål
Bestyrelsen skal under dette punkt tage stilling til klyngeorganisationernes handlingsplaner for 2021. Derudover orienteres om status for klyngernes konsolidering samt
centrale tværgående fokusområder i klyngeindsatsen, herunder grøn omstilling, digitalisering og decentral tilgængelighed.
Baggrund
D. 1. oktober 2020 udvalgte uddannelses- og forskningsministeren en klyngeorganisation inden for hvert af de 12 erhvervs- og teknologiområder, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget i sin strategi, samt to yderligere klyngeorganisationer inden for spirende områder. I overensstemmelse med samarbejdsmodellen
med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) deltog sekretariatet i vurderingen
af klyngernes ansøgninger ud fra de fælles krav og kriterier.
Bestyrelsen besluttede på sit møde d. 7. oktober 2020 en fordeling af de afsatte 160
mio. kr. til de 14 klynger i 2021 og 2022. Samtidig godkendte bestyrelsen et styringskoncept, som ligeledes anvendes af UFM. Et centralt element i styringskonceptet er
de årlige handlingsplaner for de aktiviteter, som klyngerne udfører med bestyrelsens
midler. Årlige handlingsplaner godkendes af bestyrelsen. Som et strategisk styringsredskab og grundlag for løbende dialog med sekretariatet og UFM skal klyngerne
desuden udarbejde fireårige målbeskrivelser. Målbeskrivelser aftales med sekretariatet på baggrund af bestyrelsens strategi, annonceringen Innovationskraft samt bestyrelsens øvrige tilkendegivelser fsva. klynger.
Bestyrelsen og UFM har sammen defineret klyngernes kerneopgave som at understøtte aktiviteter, der fremmer samarbejde om innovation, herunder videnbaseret innovation, mellem virksomheder og med forsknings- og videnmiljøer samt andre aktører i hele deres økosystem. De årlige handlingsplaner er et vigtigt redskab til at
vurdere, om klyngernes forslag til aktiviteter harmonerer med deres kerneopgave.
2021 kan betegnes som et opstartsår for de nye klynger, hvor de pga. den forudgående
udvælgelsesproces ikke har kunnet indsende handlingsplaner for indeværende år før
januar 2021. Det er derfor særligt for i år, at der bedes om bestyrelsens godkendelse
af klyngernes aktiviteter så langt inde i året. Fremadrettet vil handlingsplaner blive
godkendt tidligere.
Med afsæt i klyngernes indsendte handlingsplaner og øvrigt materiale har sekretariatet i samarbejde med UFM afholdt dialogmøder med de 14 klynger. Det er herudfra
sekretariatets vurdering, at klyngerne generelt er kommet godt i gang og har taget
mange positive skridt hen imod at indfri den overordnede ambition om at blive bærende kræfter for innovation hos især SMV’er inden for Danmarks stærkeste og mest
lovende erhvervs- og teknologiområder. Størstedelen af de konsolideringsmæssige
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forhold og planer vurderes at forløbe hensigtsmæssigt. I et mindre antal klynger udestår imidlertid fortsat en stor opgave med at tilvejebringe et fuldt konsolideret grundlag for det videre arbejde. Det drejer sig bl.a. om manglende fuld overdragelse af
projektporteføljer, nedsættelse af nye bestyrelser, indgåelse af samarbejdsaftaler mm.
Uddybning findes i bilag 5.2, ligesom der fremgår en status på de centrale tværgående
fokusområder i klyngeindsatser. Heraf fremgår det blandt andet, hvordan klyngerne
har tænkt sig at arbejde med grøn omstilling og digitalisering, ligesom der tegner sig
et billede af et klyngelandskab, der i langt højere grad er blevet decentralt tilgængeligt
i hele Danmark.
Løsning
Bestyrelsen skal godkende klyngeorganisationernes handlingsplaner for 2021. Handlingsplaner angiver, hvilke konkrete aktiviteter klyngeorganisationerne vil igangsætte
med bestyrelsens midler i 2021. Bilag 5.2 giver et overblik over sekretariatets vurdering af klyngernes handlingsplaner. Bilaget giver derudover en status på klyngernes
arbejde med konsolideringen samt orienterer om særlige tværgående fokusområder.
Den overordnede vurdering af handlingsplanerne er i bilag 5.2 angivet med en farvekategorisering.
• Grøn kategori: Markerer, at sekretariatet indstiller handlingsplanen til godkendelse, da handlingsplanen vurderes god og uden udeståender. Elleve
handlingsplaner falder i denne kategori.
• Gul kategori: Markerer, at sekretariatet indstiller handlingsplanen til betinget
godkendelse, da enkelte forhold skal på plads inden endelig godkendelse,
herunder f.eks. afklaring af aktiviteternes gennemførlighed på det statsstøtteretlige grundlag. To handlingsplaner falder i den kategori, herunder klyngen for fødevarer og bioressourcer samt energiteknologi.
• Rød kategori: En enkelt klyngeorganisations handlingsplan vurderes ikke
klar til godkendelse. Dette skyldes en kompleks og forsinket konsolidering
inden for life science og velfærdsteknologi. Det foreslås, at formanden gives
mandat til en senere godkendelse af handlingsplanen efter sekretariatets indstilling.
I den kommende måned pågår afsluttende sagsbehandling af enkelte handlingsplaner,
hvilket kan betyde, at der sker tekniske eller andre mindre ændringer heri. I appendiks
5.a. på Admincontrol beskrives hver klynges handlingsplan kortfattet. Selve handlingsplanerne findes også på Admincontrol.
Bestyrelsen kan desuden drøfte, om den fremover ønsker at have en mere direkte
styringsdialog med klyngerne om deres aktiviteter finansieret af decentrale erhvervsfremmemidler, fx et møde med klyngernes bestyrelsesformænd, foruden godkendelsen af handlingsplanerne.
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Videre proces
Sekretariatet giver klyngerne en servicemeddelelse om udfaldet af bestyrelsens godkendelse af handlingsplaner umiddelbart efter mødet. Herefter vil sekretariatet fortsætte dialogen med klyngerne i tråd med bestyrelsens beslutninger med særligt fokus
på de sager, der er vurderet gule og røde, jf. indstillingerne nedenfor samt bilag 5.2.
Til bestyrelsesmødet i november 2021 vil sekretariatet igen give status for klyngerne
samt anmode om bestyrelsens input til sekretariatets dialog med klyngerne om deres
handlingsplaner for 2022.
Kommunikation
Sagen vurderes primært at have interesse for klyngerne, så øvrig kommunikation er
ikke planlagt.
Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen
• godkender de elleve handlingsplaner, der er kategoriseret som grønne.
• godkender de to handlingsplaner, der er kategoriseret som gule på betingelse
af, at klyngen udbedrer de forhold, der angives i sagerne, i dialog med sekretariatet.
• giver formanden bemyndigelse til at godkende den ene handlingsplan, der er
kategoriseret som rød, i en særskilt proces med sekretariatet.
• drøfter, om den fremover ønsker at have en mere direkte styringsdialog med
klyngerne om deres aktiviteter finansieret af decentrale erhvervsfremmemidler foruden godkendelsen af handlingsplanerne.

