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Formål
Under punktet orienteres bestyrelsen om status for klyngeindsatsen. Bestyrelsen skal
derudover tage stilling til den fremadrettede strategiske dialog med klyngerne og procedure for behandling af klyngernes årlige handlingsplaner finansieret med decentrale erhvervsfremmemidler.

Baggrund
I sin strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 udpegede bestyrelsen 10 erhvervs- og teknologiområder samt to spirende områder, som senere dannede grundlag
for udpegningen af de nationale klyngeorganisationer. Herudover udvalgte uddannelses- og forskningsministeren yderligere to spirende områder, så der i alt er 14 klynger.
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 21. januar 2020, at den forventer at afsætte 80
mio. kr. årligt til de 14 udpegede klynger for perioden 2021-2024. Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen (UFS) forventer at støtte klyngerne med et tilsvarende årligt beløb. På mødet d. 7. oktober 2020 fordelte bestyrelsen midlerne for 2021-2022. De
første to år finansieres bestyrelsens andel af klyngeindsatsen med decentrale erhvervsfremmemidler. Bestyrelsen skal derfor i 2022 tage stilling til finansieringsformen for klyngeindsatsen i 2023 og 2024.
Status for klyngekonsolideringen
De konsoliderede klynger har nu været i gang i næsten et år. Klyngerne vurderes
generelt set at være operationelle. Konsolideringen på området er formelt set gennemført i det store hele, og der leveres nu erhvervsrettede innovationsaktiviteter over
hele landet fra mere end 50 forskellige geografiske repræsentationer af de 14 klynger.
Covid-19 har været en stor udfordring for etableringen af de nye organisationer og
faciliteringen af samarbejdet om innovation mellem virksomheder og andre aktører,
men klyngerne har formået at opretholde momentum og fokus på kerneopgaven, særligt inden for grøn og digital omstilling, trods forskelle i forretningsmodeller og organisatorisk modenhed. Flere klynger har som følge af Covid-19 afholdt færre aktiviteter end planlagt i 2021, hvorfor et øget aktivitetsniveau forventes i 2022.
Generelt ses tiltagende konkretisering af samarbejds- og snitflader mellem klynger
og relevante aktører som fx erhvervshusene, ligesom de første strategiske og tværsektorielle partnerskaber er indgået mellem klynger. Det er ligeledes vurderingen, at
klyngerne arbejder hensigtsmæssigt med at opnå en faglig og økonomisk effektiv decentral tilgængelighed for virksomhederne. Endvidere indgår flere klynger i dannelsen af de konsortier, der senere skal søge bestyrelsen om midler til at udvikle lokale
erhvervsfyrtårne.
I dialogen med sekretariatet fremhæver klyngerne en række områder, hvor der fortsat
er behov for fokus og dialog i arbejdet med at forankre konsolideringen og realisere
forenklingsgevinsterne. Det gælder bl.a. i relation til at operationalisere det gode samarbejde med andre aktører – særligt erhvervshuse og videninstitutioner – i forlængelse
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af klyngernes innovationskerneopgave samt et ønske fra klyngerne om langsigtet finansiering, så virksomhederne oplever kontinuitet og sammenhæng på tværs.
For uddybende status på hver af de 14 klynger henvises til bilag 6.2.
Styringskoncept for klyngeindsatsen
Sammen med UFS udarbejdes et fælles styringskoncept. Et vigtigt element heri er de
årlige handlingsplaner, der beskriver klyngernes aktiviteter for de pågældende midler. Bestyrelsen godkendte handlingsplanerne for 2021 på sit møde d. 21. april 2021.
På mødet drøftede bestyrelsen også, hvordan den fremadrettede dialog med klyngerne
bedst balancerer den aktivitetsmæssige styring og det strategiske niveau, herunder
evt. direkte dialog med klyngernes formænd. Der blev bl.a. peget på, at sekretariatet
fremover kan overtage ansvaret for godkendelse af de årlige handlingsplaner, og at
bestyrelsen i stedet kan indgå i en strategisk dialog med klyngerne.
Løsning
Styringskoncept og evalueringsramme
For at smidiggøre godkendelsesprocessen for klyngernes årlige handlingsplaner foreslås det, at bestyrelsen giver sekretariatet mandat til fremadrettet at godkende eller
give afslag på handlingsplaner finansieret med decentrale erhvervsfremmemidler,
herunder også evt. ændringsanmodninger fra klyngerne for 2021 og 2022. Bestyrelsen orienteres om evt. større justeringer og forelægges principielle forhold, hvis disse
opstår under sagsbehandlingen. Sekretariatet vil i den forbindelse lægge vægt på, at
bestyrelsens ambitioner på klyngeområdet – som udtrykt i bestyrelsens strategi og
ved annonceringen Innovationskraft – Danske klynger for viden og erhverv 20212024 – fortsat implementeres hensigtsmæssigt, herunder bl.a. i relation til klyngernes
kerneopgave, forenkling, konsolidering, sammenhæng på tværs mv.
Bestyrelsen kan i forlængelse heraf drøfte og evt. beslutte, om den fremover ønsker
at have en mere direkte og strategisk dialog med klyngerne for at opnå et mere tværgående blik på klyngeindsatsen, fx fast på årsbasis. Denne drøftelse kunne bl.a. omhandle klyngernes performance, det gode samarbejde med andre aktører mv.
Som supplement til handlingsplanerne skal den fælles evalueringsramme for indsatsen bidrage med et systematisk videngrundlag. Evalueringsrammen er under udarbejdelse i samarbejde mellem sekretariatet, UFS og den fællesoffentlige supportfunktion
for klynger, Cluster Excellence Denmark, som bestyrelsen medfinansierer.
Det første resultat forventes at være et overblik over klyngernes aktiviteter, der kan
præsenteres for bestyrelsen medio 2022. For at sikre data om virksomhedernes behov
og oplevede værdiskabelse af klyngeindsatsen ventes der i 2022 at blive gennemført
et deltager-survey, hvorfra de første data forventes præsenteret for bestyrelsen ultimo
2022 eller primo 2023. På længere sigt forventes der gennemført en slutevaluering
samt en registerbaseret effektmåling. De seneste data på innovations- og klyngeområdet fremgår af Virksomhedspanelet, jf. bilag 3.2 – innovation erhvervsklynger.
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Proces for finansiering af klyngeindsatsen 2023-2024
Det er forventningen, at bestyrelsen på sit møde den 2. februar 2022 kan præsenteres
for en idébeskrivelse til annoncering af midler til klyngeindsatsen for perioden 202324. Herefter forventes annonceringen at blive offentliggjort umiddelbart efter mødet
med henblik på beslutning om fordeling af de pågældende midler til klyngerne på
mødet d. 21. juni 2022.
Videre proces
Hvis bestyrelsen godkender den foreslåede ændring i styringskonceptet, kommunikeres ændringen til klyngerne. Hvis bestyrelsen ønsker en strategisk tværgående dialog med klyngerne, vil sekretariatet aftale den nærmere form med formanden.
Som led i forberedelsen af førnævnte idébeskrivelse afvikles et eksternt bestyrelsesarrangement d. 25. november 2021 med fokus på innovation og klynger i samarbejde
med Erhvervshus Fyn.

Kommunikation
Ikke relevant.
Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:
• Tager orienteringen om status for klyngeindsatsen til efterretning
• Bemyndiger sekretariatet til fremadrettet at godkende eller give afslag på
klyngernes årlige handlingsplaner finansieret med decentrale erhvervsfremmemidler, herunder også evt. ændringsanmodninger fra klyngerne for 2021
og 2022
• Drøfter og evt. beslutter en tættere strategisk dialog med klyngerne

