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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal drøfte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses rolle og re-

præsentation i de kommende partnerskaber for udvikling af lokale erhvervs-

fyrtårne.  

 

Partnerskaber for udvikling af lokale erhvervsfyrtårne 

Erhvervsministeren og formanden for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

indgik i september 2021 en rammeaftale om opfølgning på anbefalingerne 

fra de regionale vækstteams.  

 

Det fremgår af rammeaftalen, at der skal indgås partnerskaber om udviklin-

gen af de enkelte fyrtårne. Partnerskaberne vil for hvert af fyrtårnene bestå af 

det lokale konsortium, bestyrelserne for erhvervshuset i den pågældende 

landsdel, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt regeringen. Partnerska-

berne skal være et forum for samarbejde om udvikling af de lokale erhvervs-

fyrtårne over de kommende år.  

 

Partnerskaberne forventes etableret af regeringen i foråret 2022, efter at Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse d. 2. februar 2022 har taget stilling til an-

søgningerne, og de lokale konsortier er udpeget. Det forventes endvidere, at 

der vil blive indgået partnerskabsaftaler for hvert enkelt fyrtårn, som skal un-

derstøtte den langsigtede udvikling af erhvervsfyrtårnene.  

  

Fyrtårnsindsatsen er blandt Erhvervsfremmebestyrelsens vigtigste indsatser, 

og bestyrelsen kan i regi af partnerskabet få indblik i fremdriften af indsatsen 

– også bredere end de aktiviteter, som bestyrelsen har finansieret. Der for-

ventes at skulle deltage en repræsentant for bestyrelsen i hvert partnerskab. 

Bestyrelsen skal drøfte, hvilken rolle bestyrelsesrepræsentanterne skal tage i 

de otte partnerskaber. Det kan bl.a. omfatte:  

 

Påse indsatsens fremdrift i forlængelse af de midler, konsortiet har modtaget.  

Løbende vurdere behovet for at prioritere yderligere midler og den konkrete 

tilrettelæggelse af nye annonceringer. I de nye strukturfondsprogrammer er 

der afsat 400 mio. kr. til at realisere de lokale erhvervsfyrtårne. Midlerne 

skal udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Påse at der er sammenhæng mellem fyrtårnene og bestyrelsens strategi og 

øvrige indsatser, den har igangsat. Her kan bestyrelsen bl.a. have øje for, 

hvordan der kan skabes synergi til andre indsatser og bevillinger og for sam-

menhæng til styringen og finansieringen af klyngerne, der spiller en stor 

rolle i en række af fyrtårnene og til udviklingen af evt. nye styrkepositioner. 

Afstemme nye indsatser med de øvrige partnere, så der sikres sammenhæng i 

den decentrale og statslige erhvervsfremmeindsats. 
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Regeringen har i de kommende strukturfondsprogrammer afsat 400 mio. kr. 

på tværs af programmernes indsatsområder til at realisere de lokale erhvervs-

fyrtårne, som udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Dette skal 

supplere de 500 mio. kr., som allerede er afsat til at følge op på anbefalin-

gerne fra de regionale vækstteams. Dertil kommer yderligere 100 mio. kr. fra 

Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO). Midlerne fra FRO kan kun anven-

des i bestemte udpegede geografier.    

 

Kommunikation 

Ej relevant. 

 

 

Indstilling 

 

 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sin rolle, prioriteter og repræsentation til 

arbejdet i partnerskaberne om udvikling af lokale erhvervsfyrtårne. 
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