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Referat af ekstraordinært møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

den 8. september 2021, kl. 18:00-18:40 

 

Til stede fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

• Jakob Riis (formand), adm. direktør, Falck A/S 

• Peter Rindebæk, COO, Bladt Industries A/S  

• Nicolai Hansen, rådgiver, Nico Holding ApS  

• Kathrine Forsberg, adm. direktør, Atea A/S 

• Dorte Zacho Martinsen, medejer, BM Silo ApS  

• Dorte Krak, adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group A/S  

• Steen Munk, kreditdirektør/vicedirektør, Nykredit A/S 

• Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation 

• Claus Jensen, formand, CO-Industri  

• Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet  

• Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark  

• Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune  

• Gert Jørgensen, borgmester, Sorø Kommune 

• Morten Slotved, borgmester, Hørsholm Kommune 

• Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester, Middelfart Kommune  

• Arne Boelt, borgmester, Hjørring Kommune  

• Anders Thusgaard, erhvervspolitisk direktør, Erhvervsministeriet 

 

Afbud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

• Ingen afbud 

 

Til stede fra Erhvervsministeriet 

• Katrine Winding, direktør, Erhvervsstyrelsen 

• Niels May Vibholt, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen 

• Andreas Graversen, kontorchef, Erhvervsministeriet 

• Søren Asp Mikkelsen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen 

• Frederik Rostrup Nielsen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen 

• Lone Rosen, programchef, Erhvervsstyrelsen 

• Kasper Juel Gregersen, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen (referent) 
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1. Orientering om status for det opfølgende arbejde med de regionale vækst-

teams og de lokale erhvervsfyrtårne 

Ingen bilag 

 

Formanden bød velkommen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde. Formålet 

med mødet var en orientering om status for det opfølgende arbejde med lokale 

erhvervsfyrtårne. Orienteringen leder frem til, at bestyrelsen på sit ordinære 

møde d. 29. sep. 2021 kan træffe beslutning om udmøntning af midler gennem 

en annoncering målrettet de lokale erhvervsfyrtårne og øvrige genstart-anbefa-

linger fra de regionale vækstteams. 

 

Idet mødet havde en orienterende karakter, var der ikke udsendt mødemateriale. 

 

Formanden erindrede, at de regionale vækstteams afleverede deres anbefalinger 

til regeringen d. 31. maj. 2021, og at bestyrelsen på sit møde d. 22. juni 2021 

havde en indledende drøftelse om sine centrale forventninger til de aktører, der 

skal byde ind på opgaven med at realisere de lokale erhvervsfyrtårne. Endvidere 

orienterede formanden om, at der siden afleveringen af anbefalingerne er pågået 

et arbejde på tværs af regeringen med at beslutte, hvordan regeringen bedst kan 

understøtte det videre arbejde med initiativerne, herunder bl.a. henset til, at flere 

anbefalinger fra de regionale vækstteams rummer elementer, der kræver statslige 

indsatser. Formanden vurderede, at den brede forankring i regeringen giver et 

solidt fundament for de kommende konsortiers arbejde. 

 

På baggrund af regeringens stillingtagen i sagen indgås der nu en rammeaftale 

mellem bestyrelsen og regeringen, der overordnet indrammer, hvordan bestyrel-

sen skal bidrage til at følge op på anbefalingerne. Aftalen ventes at fastslå, at 

midlerne til hvert erhvervsfyrtårn skal søges af ét lokalt konsortium, der kan have 

deltagere fra hele landet, at opfølgningen på anbefalingerne skal bidrage til vækst 

og udvikling i både land og by, samt at bestyrelsen og erhvervsministeren vil 

indgå i et partnerskab med de vindende lokale konsortier med henblik på at un-

derstøtte etableringen af initiativerne. 

 

Formanden rundede emnet af med at bringe i erindring, at bestyrelsen på sit 

møde d. 22. juni 2021 gav formanden mandat til at indgå aftalen på vegne af 

bestyrelsen, og at rammeaftalen forventes indgået umiddelbart efter dagens 

møde. 

 

Angående finansiering redegjorde formanden for de afsatte midler. Bestyrelsen 

skal i første omgang udmønte 595 mio. kr., heraf 500 mio. kr. REACT-EU-

midler. Herudover har regeringen som led i reformudspillet Danmark kan mere 

I prioriteret yderligere 500 mio. kr. til erhvervsfyrtårnene. Indtil videre er afsat i 

alt 1,095. mia. kr., der skal udmøntes over en årrække. 

 

Bestyrelsen skal tage stilling til annonceringen af de første 595 mio. kr. på møde 

d. 29. sep. 2021. Formanden udlagde, at det i forlængelse af rammeaftalen for-

ventes, at annonceringen målrettes ét konsortium for hvert erhvervsfyrtårn, og at 

der vil være et krav om medfinansiering, herunder private investeringer. Der for-

ventes funktionelle og geografisk balancerede konsortier med en stærk ledelse, 
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der kan eksekvere planen for hvert erhvervsfyrtårn med ambitiøse målsætninger 

for de bærende elementer i indsatsen og forslag til de første konkrete skridt i 

realiseringen. Erhvervsfremmeaktører, der indgår i konsortierne, forventes at 

have en klar operationel rolle, der ligger i forlængelse af deres kerneopgave og -

kompetencer i erhvervsfremme- og innovationssystemet. Endelig er det centralt, 

at konsortierne har internationalt udsyn og opererer på et højt teknologisk niveau. 

 

Annonceringen forventes offentliggjort d. 1. oktober med ansøgningsfrist d. 19. 

november, hvorefter bestyrelsen forventes at tage stilling til indstillinger om til-

delingen af de 595 mio. kr. på sit møde d. 2. februar 2022. Dernæst følger ind-

gåelse af partnerskaber med konsortier med deltagelse af Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse og erhvervsministeren. 

 

Bestyrelsen havde mulighed for at stille opklarende spørgsmål og fremsatte i den 

sammenhæng en række opmærksomhedspunkter. Der blev bl.a. stillet spørgsmål 

til governance i de kommende konsortier, behandlingen af ansøgninger fra kon-

sortierne, samt den forventede mekanisme for at fordele midler mellem konsor-

tier, herunder til forskellige landsdele. Bestyrelsen vil drøfte de konkrete forhold 

omkring annonceringen på det ordinære møde den 29. september. 

 

Formanden gav herefter ordet til statens repræsentant i bestyrelsen, der oriente-

rede om regeringens perspektiv på arbejdet med at følge op på vækstteam-anbe-

falingerne. Foruden prioriteringen af yderligere midler fra regeringen fremgik 

det, at hensigten med partnerskabsindgåelsen med konsortierne er at danne for-

melle fora for at understøtte realiseringen bedst muligt på tværs af ministerier, 

bl.a. i relation til anbefalinger vedrørende rammevilkår, infrastruktur mv. 

 

Formanden oplyste, at der umiddelbart efter mødet og rammeaftalens indgåelse 

forventes udsendt kommunikation fra bestyrelsen om den kommende udmønt-

ningsproces og annonceringens hovedindhold. Bestyrelsen tog orienteringen til 

efterretning, hvorefter formanden afsluttede mødet. 
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