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Formål
Bestyrelsen skal drøfte opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams,
sine signaler til de kommende konsortier og sit engagement på lang sigt samt tage
stilling til, om den ønsker at afsætte yderligere decentrale erhvervsfremmemidler i
2021 end de allerede øremærkede 50 mio. kr.
Baggrund
Arbejdet med udvikling af lokale erhvervsfyrtårne og udmøntningen af REACT-EUmidlerne sker i forlængelse af aftalen mellem bestyrelsen og erhvervsministeren, der
blev indgået i forbindelse med vedtagelsen af strategien Erhvervsfremme i Danmark
2020-2023, hvoraf det fremgår, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i samarbejde med de tværkommunale erhvervshuses bestyrelser bidrager til erhvervsministerens indsats for at skabe et mere sammenhængende Danmark ved at identificere
og opdyrke erhvervspotentialer, som kan udvikle sig til lokale fyrtårne, der styrker
erhvervsudviklingen i en hel landsdel.
Udmøntningen af REACT-EU-midlerne sker desuden i forlængelse af Aftale om stimuli og grøn genopretning, som et flertal af Folketingets partier indgik i forbindelse
med forhandlingerne om Finansloven for 2021.
De lokale erhvervsfyrtårne som foreslået af de regionale vækstteams er visionære
indsatser, hvis realisering vil kræve langsigtede investeringer og involvering fra et
bredt sæt af aktører, herunder statslige, regionale, lokale og private aktører. Horisonten for flere fyrtårne rækker således 10-15 år ud i fremtiden. Bestyrelsens opfølgning
og bidrag til realiseringen af fyrtårnene skal således ses i sammenhæng med og koordineres med andre aktører.
På den korte bane og til at finansiere etableringen af erhvervsfyrtårnene skal bestyrelsen udmønte 500 mio. kr. fra REACT-EU som opfølgning på anbefalingerne fra
de regionale vækstteams. REACT-EU-midlerne skal som følge af krav fra EU være
forbrugt ved udgangen af 2023. Hertil kommer 50 mio. kr. af bestyrelsens decentrale
erhvervsfremmemidler, som bestyrelsen allerede har afsat til formålet i sin udmøntningsplan for 2021.
Løsning
Bestyrelsen skal drøfte opfølgning på anbefalinger fra de regionale vækstteams –
både på den korte og længere bane. Der er udtrykt ønske fra de lokale aktører og
formændene for de regionale vækstteams, om at der kommer hurtig afklaring på opfølgningen på anbefalingerne. Samtidig er opfølgningen en del af implementeringen
af den politiske Aftale om stimuli og grøn genopretning, jf. ovenfor, og realiseringen
af fyrtårnene kræver langsigtede investeringer og bidrag fra en række aktører, herunder på nationalt niveau.
Sekretariatet arbejder på, at bestyrelsen kan åbne for ansøgninger om midlerne til
erhvervsfyrtårnene efter sommer. Forud for annonceringen forventes en dialog mellem regeringen og bestyrelsen. Formålet er at skabe en fælles forståelse for, hvordan
parterne sammen kan skabe de bedste rammer for at realisere fyrtårnene. I tråd med
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bestyrelsens tidligere tilkendegivelser om formandens rolle i denne henseende (bestyrelsesmøde d. 21. april 2021) lægges der fortsat op til, at formanden varetager dialogen med regeringen på vegne af bestyrelsen.
Allerede nu kan bestyrelsen kommunikere, at midler til fyrtårnsinitiativer konkurrenceudsættes efter sommer. For at anspore lokale aktører til at forberede ansøgninger
kan bestyrelsen desuden kommunikere centrale forventninger til konsortierne. Samlet
kan bestyrelsen kommunikere, at bestyrelsen:
•
•
•

•

•
•

•

Forbereder en annoncering efter sommer til opfølgning på anbefalingerne fra
de regionale vækstteams.
Afsætter yderligere midler i år og de følgende år (afhængigt af beslutningerne
på mødet, jf. nedenfor).
Ser frem til, at aktørerne samler sig i operationelle konsortier med ejerskab
og forankring i hele den pågældende geografi og med kapacitet til at udføre
og medfinansiere anbefalingernes erhvervsrettede aktiviteter med internationalt udsyn og et højt teknologisk niveau.
Lægger vægt på, at konsortierne formulerer tydelige og ambitiøse målsætninger for indsatsen, herunder forbereder forslag til at tage de første konkrete
skridt i at realisere fyrtårnene samt identificerer de bærende elementer i indsatsen og de centrale teknologifremskridt, der skal skabes.
Ønsker, at konsortierne tilvejebringer medfinansiering, så Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses midler er med til at stimulere lokal investeringsvilje og understøtte lokalt engagement, erhvervspotentiale og fokus på effekt.
Forventer, at konsortierne har blik for sammenhæng med regeringsinitiativer,
fx på energi-, miljø-, sundheds-, digitaliserings- og innovationsområde, og at
de respekterer arbejdsdeling og kerneopgaver udtrykt i lov om erhvervsfremme såvel som bestyrelsens strategi, så midlerne understøtter et enkelt og
overskueligt erhvervsfremmesystem for virksomhederne.
Agter at fortsætte sin strategiske dialog med bestyrelserne i de tværkommunale erhvervshuse, herunder om planer for udmøntning mv.

Derudover kan bestyrelsen drøfte yderligere tiltag, som kan vise bestyrelsens fokus
på opfølgning og prioritering af de lokale erhvervsfyrtårne på kort og lang sigt. Tiltagene kan omfatte:
•

Prioritering af yderligere midler fra reserven af decentrale erhvervsfremmemidler i 2021 til arbejdet med opfølgning.
Bestyrelsen kan beslutte at afsætte yderligere decentrale erhvervsfremmemidler i 2021 fra sin reserve, der udgør kr. 53,1 mio. kr., såfremt bestyrelsen
følger sekretariatets indstilling under punkt 4.7. En yderligere prioritering af
decentrale erhvervsfremmemidler kan være relevant set i lyset af, at det samlede finansieringsbehov ventes at overstige de afsatte midler, og at det understøtter kritisk masse i arbejdet med opfølgningen. Samtidig kan det muliggøre en bredere vifte af aktiviteter, der følger op på anbefalingerne, da dele
af disse ikke kan finansieres med REACT-EU-midlerne. Det gælder bl.a. forberedende tiltag såsom forundersøgelser, road maps og business cases, der
kan bidrage til den konkrete etablering af fyrtårnene. Såfremt bestyrelsen
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beslutter at disponere yderligere decentrale erhvervsfremmemidler i 2021,
kommunikeres dette til aktørerne.
•

Indstilling

Prioritering af midler til fyrtårne i kommende års udmøntningsplaner.
Bestyrelsen kan kommunikere til aktørerne, at den også i de kommende år
ønsker at prioritere betydelige midler til opfølgning på anbefalingerne fra
vækstteams. Det kan sende et signal til aktørerne bag fyrtårnene om, at bestyrelsen også er villig til at investere over en længere årrække.

Det indstilles, at bestyrelsen:
- Drøfter opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams, herunder
kommunikation til lokale aktører om bestyrelsens udmøntninger og centrale
forventninger til aktørerne.
- Drøfter og beslutter, om der i 2021 skal øremærkes yderligere midler til opfølgning på fyrtårnsindsatsen fra reserven af decentrale erhvervsfremmemidler (som pt. er på 53,1. mio. kr.).
- Tilkendegiver, at betydelige midler forventes prioriteret til arbejdet med fyrtårnene i kommende års udmøntningsplaner.

