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Dagsordenspunkt 
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Cover – Anbefalinger fra regionale vækstteams og bestyrelsens 

rolle 
Bilag 2.1.1 

 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal drøfte anbefalingerne fra de syv regionale vækstteams og sin egen 

rolle i det videre arbejde med at realisere ambitiøse lokale erhvervsfyrtårnene. 

 

Baggrund 

De regionale vækstteams har igennem foråret afholdt tre ordinære møder, udarbejdet 

vidensgrundlag og afviklet møder med forskellige interessenter. Formålet har været 

at komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervs-

styrker, så de kan udvikle sig til lokale erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæf-

tigelse i en hel landsdel, samt yderligere tiltag, som kan genstarte vækst i de respek-

tive landsdele. Formændene for de regionale vækstteams overleverede anbefalin-

gerne til erhvervsministeren den 31. maj, hvor Jakob Riis deltog som repræsentant 

for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. En kortfattet præsentation af anbefalin-

gerne er vedlagt som bilag 2.1.2. mens alle anbefalinger fremgår af Appendiks 2.1.a. 

En visualisering af potentielle fyrtårne kan ses i bilag 2.1.3. 

 

Løsning 

På bestyrelsesmødet vil Anders Thusgaard orientere om regeringens arbejde med de 

lokale erhvervsfyrtårne. Bestyrelsens repræsentanter i hvert af de syv regionale 

vækstteams vil give en kort præsentation af vækstteamets vision og hovedanbefalin-

ger, hvorefter bestyrelsen kan stille opfølgende spørgsmål. Bestyrelsen kan dernæst 

drøfte tværgående emner i anbefalingerne og bestyrelsen rolle i det videre arbejde. 

Bestyrelsens drøftelser kan bl.a. omhandle følgende spørgsmål: 

 

• Hvordan vil bestyrelsen følge og understøtte udviklingen af fyrtårnene frem-

over? 

• Hvilke særlige fokusområder er der i arbejdet med at realisere fyrtårnene? 

• Hvordan matcher de konkrete fyrtårne det ambitionsniveau og de kriterier, 

som bestyrelsen drøftede med erhvervshusenes bestyrelser på sit møde d. 7. 

oktober 2020 på Lindø?  

• Hvad ser bestyrelsen som centrale forudsætninger for, at fyrtårnene kommer 

godt fra start, og deres potentialer kan indfries? 

• Hvordan tilvejebringes privat medfinansiering til det videre arbejde med er-

hvervsfyrtårnene? 

• Hvilke emner bør formanden særligt have blik for i dialogen med regeringen 

om rammerne for udmøntning af REACT-EU-midler til fyrtårnene og det vi-

dere arbejde? 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter anbefalingerne fra de syv regionale vækstteams 

og sin egen rolle og relation i forbindelse med fyrtårnene, herunder evt. særlige op-

mærksomhedspunkter i arbejdet med at realisere fyrtårnene.  
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