
 

 
 

 

Aftale om opfølgning på anbefalinger fra de regionale vækstteams 

 

Regeringen nedsatte d. 2. marts 2021 syv regionale vækstteams, bestående af en 

bred kreds af lokale aktører fra erhvervslivet, fagbevægelse, kommuner og videnin-

stitutioner. De regionale vækstteams fik til opgave at komme med anbefalinger til, 

hvordan der bedst investeres i lokale erhvervsstyrker og potentialer, så de kan ud-

vikle sig til lokale erhvervsfyrtårne eller løfte en særlig lokal indsats, samt yderligere 

tiltag, der kan genstarte vækst i deres landsdel. De regionale vækstteams afleverede 

deres anbefalinger d. 31. maj 2021, og har anbefalet, at der udvikles 8 lokale er-

hvervsfyrtårne i hele Danmark. 

 

Med Danmark Kan Mere I afsætter regeringen samlet set 1 mia. kr. til udvikling af de 

8 lokale erhvervsfyrtårne. Der er allerede afsat 500 mio. kr., til at følge op på de 

regionale vækstteams anbefalinger. Hertil afsættes yderligere 400 mio. kr. fra EU’s 

Regionalfond og Socialfond, som udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmebesty-

relse. Desuden afsættes 100 mio. kr. fra EU’s Fond for Retfærdig Omstilling. 

 

De syv regionale vækstteams har hver især sat en markant retning for, hvordan vi 

med afsæt i deres landsdel kan udvikle fremtidens styrkepositioner inden for grøn 

teknologi, vandteknologi, life science og velfærdteknologi, samt avanceret produk-

tion. Hvert vækstteam har formuleret en ambitiøs vision, som viser, at der både er 

store ambitioner og vilje til lokalt at arbejde for at indfri dem. De regionale vækst-

teams har alle fremsat anbefalinger, som kan lede til realiseringen af deres vision, 

og viser vejen til, hvordan udviklingen af fremtidens styrkepositioner kan være af-

sættet for at øge væksten og skabe nye arbejdspladser i hele Danmark. De 8 lokale 

erhvervsfyrtårne vil være et nationalt udstillingsvindue for danske styrkepositioner, 

mhp. at kunne udgøre en løftestang i eksport-, innovation- og investeringsfremme-

sammenhæng på tværs af landet.  

 

Nogle af vækstteamenes anbefalinger om udvikling af lokale erhvervsfyrtårne og 

yderligere gentstart kan gennemføres med de afsatte midler, mens andre vil kræve 

yderligere lokale eller nationale tiltag. Denne aftale sætter rammerne for, hvordan 

der følges op på anbefalingerne med de afsatte midler under REACT-EU.  

 

Investeringer i lokale erhvervsfyrtårne 

Erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er enige om, at de af-

satte 500 mio. kr. fra REACT-EU udmøntes gennem en konkurrenceudsættelse til 

at gennemføre anbefalinger fra de regionale vækstteams, som understøtter udvik-

lingen af de 8 lokale erhvervsfyrtårne. Arbejdet med at udvikle de lokale erhvervs-

fyrtårne vil kræve samarbejde mellem og et stærkt engagement fra både offentlige 

og private aktører. I udmøntningen af de afsatte midler vil der derfor blive stillet 

krav om lokal medfinansiering og private investeringer. Det skal sikre, at midlerne 

understøtter en lokal vilje til at udvikle erhvervsfyrtårnet. 

 

De lokale aktører i førersædet 

Erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er enige om, at arbej-

det med at følge op på anbefalingerne fra de regionale vækstteams skal have en 

stærk lokal forankring, som sætter aktørerne i de enkelte landsdele i førersædet, og 

giver dem mulighed for at realisere de lokale visioner. Frem for enkeltstående mod-

tagere, skal midlerne til hvert lokale erhvervsfyrtårn søges af lokale konsortier, be-
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stående af de relevante aktører, som kan bidrage til at opdyrke de lokale erhvervs-

fyrtårne. Der skal etableres ét konsortium for hvert erhvervsfyrtårn, som kan søge 

midler til at opdyrke de lokale erhvervsfyrtårne og samarbejde om at gennemføre 

aktiviteter, som følger op på anbefalingerne fra de regionale vækstteams knyttet til 

udviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne. Der lægges i udvælgelsen af ansøgere vægt 

på, at de lokale konsortier så vidt muligt er sammensat med en bred geografisk 

repræsentation fra den pågældende landsdel.  

 

Til gavn for hele landet 

Erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er enige om, at op-

følgningen på anbefalingerne fra de regionale vækstteams skal komme hele landet 

til gavn, og bidrage til vækst og udvikling i både land og by. Der vil derfor blive 

afsat midler til alle de 8 erhvervsfyrtårne, som dækker hele Danmark. Der vil i ud-

møntningen være fokus på at sikre en geografisk balance i fordelingen af midlerne, 

og skabe gode muligheder for, at alle 8 fyrtårne bliver realiseret.   

 

Den endelige fordeling af midlerne vil blive fastlagt med udgangspunkt i ansøgnin-

gerne fra de lokale konsortier. I udmøntningen af midlerne sikres endvidere sam-

menhæng til andre lokale og statslige indsatser. De tværkommunale erhvervshuses 

bestyrelser vil desuden være en vigtig strategisk sparingspartner for Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse i arbejdet med at opdyrke de 8 lokale erhvervsfyrtårne. 

 

Partnerskab om lokale erhvervsfyrtårne 

Erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er enige om at indgå 

i et partnerskab med de konsortier, som bliver drivkraft for udviklingen af de lokale 

erhvervsfyrtårne, mhp. videre at understøtte etableringen af de lokale erhvervsfyr-

tårne. Erhvervsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil løbende 

gøre status over udviklingen på tværs af de lokale erhvervsfyrtårne.  

 

Investeringer i yderligere genstartsinitiativer 

De regionale vækstteams er kommet med en række yderligere anbefalinger til, hvor-

dan der kan gennemføres initiativer, som kan genstarte væksten i deres respektive 

landsdele. Erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er enige 

om, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen vil inddrage disse anbefalinger i be-

styrelsens arbejde med at udmønte midler til at styrke erhvervslivet i hele Danmark.  
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