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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen orienteres under dette punkt om status på arbejdet med de otte lokale 

erhvervsfyrtårne. Bestyrelsen skal udpege repræsentanter til de otte partnerskaber for 

fyrtårnene samt træffe beslutning om pejlemærker for repræsentanternes arbejde i 

partnerskaberne. 

 

Baggrund 

Ambitionen om at opdyrke erhvervsfyrtårne indgår i aftalen mellem erhvervsmini-

steren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om Erhvervsfremme i Danmark 

2020-2023. 

 

Regeringen nedsatte i marts 2021 syv regionale vækstteams bestående af lokale re-

præsentanter fra erhvervslivet, fagbevægelsen, kommunerne, de tværkommunale er-

hvervshuses bestyrelser og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Hvert vækstteam 

er i fællesskab, og gennem inddragelse af lokale interessenter, kommet med anbefa-

linger til, hvordan der bedst investeres i lokale styrker, som kan genstarte væksten i 

de enkelte landsdele. Fokus har været på de særlige potentialer, som kan udvikles til 

lokale erhvervsfyrtårne. 

 

Til opfølgning på vækstteam-anbefalingerne afsatte regeringen 500 mio. kr. til at un-

derstøtte udviklingen af otte lokale erhvervsfyrtårne. Hertil afsatte Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse yderligere 95 mio. kr., således bestyrelsen samlet set skulle 

udmønte 595 mio. kr. til de lokale erhvervsfyrtårne. Derudover forventes bestyrelsen 

fremadrettet at skulle udmønte 400 mio. kr. fra de nye strukturfondsprogrammer 

2021-27 til erhvervsfyrtårnene samt evt. yderligere midler. 

 

Erhvervsministeren og formanden for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indgik i 

september 2021 en rammeaftale om opfølgning på anbefalingerne fra de syv vækst-

teams. Heri blev det bl.a. besluttet, at ovennævnte midler skulle konkurrenceudsæt-

tes, og at de kunne søges af lokale konsortier, samt at der skulle indgå lokal medfi-

nansiering og private investeringer for at sikre den lokale vilje til at udvikle fyrtårnet. 

 

På den baggrund indkaldte bestyrelsen i efteråret 2021 ansøgninger til udvikling af 

de lokale erhvervsfyrtårne. Ansøgningerne fra konsortierne blev forelagt bestyrelsen 

på mødet den 2. februar 2022. Bestyrelsen godkendte her, at indstillingerne om de 

individuelle tilsagn til konsortierne følges, herunder at de nødvendige tilpasninger af 

projekterne, fx på statsstøtteområdet, foretages af sekretariatet. De endelige tilsagn 

udstedes løbende, når eventuelle tilpasninger er foretaget. Størstedelen af tilsagnene 

forventes udstedt inden udgangen af april. På nuværende tidspunkt udestår svar fra 

EU-Kommissionen på spørgsmål vedr. statsstøtte, som særligt har betydning for det 

nordjyske og det sydjyske erhvervsfyrtårn. Det er usikkert, om sekretariatet modtager 

Kommissions svar før bestyrelsesmødet d. 28. april. 

 

Udviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne kræver et langsigtet engagement og sam-

arbejde. For at understøtte den langsigtede udvikling etableres der et partnerskab for 

hvert fyrtårn med deltagelse fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, de tværkom-

munale erhvervshuses bestyrelser, de lokale konsortier samt regeringen. Erhvervs-

ministeren har i brev af 31. januar 2022 bedt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

om at udpege en repræsentant til partnerskabet for hvert af de otte erhvervsfyrtårne. 
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Den afgående bestyrelse var imidlertid kun udpeget frem til den 31. marts 2022, hvor-

for det på bestyrelsesmødet den 2. februar 2022 blev besluttet, at bestyrelsen forelø-

bigt ville lade sig repræsentere i partnerskaberne ved de medlemmer, der deltog i de 

regionale vækstteams, indtil nyudpegning til bestyrelsen havde fundet sted, og den 

nye bestyrelse kunne samles. Nedenfor fremgår den midlertidige repræsentation i 

partnerskaberne, som er gældende frem til bestyrelsesmødet den 28. april 2022.  

 

Tabel 1. Midlertidige repræsentanter i fyrtårnene 

 

 

Løsning 

Repræsentation i partnerskaber 

Bestyrelsen skal udpege otte repræsentanter, som på bestyrelsens vegne skal indgå i 

partnerskaberne for de otte erhvervsfyrtårne. Udgangspunktet har hidtil været, at be-

styrelsen så vidt muligt skal lade sig repræsentere ved erhvervsrepræsentanter, her-

under for at bidrage med et særligt blik på virksomhedernes behov. På bestyrelses-

mødet den 28. april 2022 vil der blive præsenteret et oplæg til den fremadrettede 

repræsentation i partnerskaberne. I flere tilfælde vil der blive lagt op til, at de midler-

tidigt udpegede medlemmer, som fortsat er i bestyrelsen, også genudpeges som be-

styrelsens repræsentant i partnerskabet for det pågældende erhvervsfyrtårn.  

 

Et samlet overblik over de indmeldte aktører fra hhv. erhvervshusenes bestyrelser og 

konsortierne findes i appendiks 6.b. 

 

Pejlemærker for deltagelsen 

Fyrtårn Midlertidig repræsentant 

 

Sjælland 

(Femern) 

Steen Munk, 

kreditdirektør i Nykredit A/S 

Sjælland  

(Biosolutions) 

Steen Munk,  

kreditdirektør i Nykredit A/S 

Midtjylland 

(Vandteknologi) 

Nicolai Hansen, 

rådgiver i Nico Holding ApS 

Hovedstaden 

(Life science og velfærds-

teknologi) 

Stephanie Lose,  

regionsrådsformand i Region Syddanmark 

Fyn  

(Robotteknologi) 

Kathrine Forsberg,  

adm. direktør Atea A/S 

Nordjylland 

(CCUS) 

Peter Rindebæk,  

COO i Bladt Industries A/S 

Sydjylland 

(grøn energi og sektorkob-

ling) 

Per Michael Johansen,  

rektor ved Aalborg Universitet 

 

Bornholm 

(grøn energi og havvind-

møller) 

Dorte Zacho Martinsen,  

medejer af BM Silo ApS 
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Bestyrelsen skal drøfte og beslutte pejlemærker for repræsentanternes deltagelse i 

partnerskaberne. Det foreslås i den forbindelse, at bestyrelsens repræsentanter arbej-

der for at: 

 

• Påse fyrtårnets fremdrift i sammenhæng mellem de midler, som Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse udmønter til konsortiet, og de øvrige partneres til-

tag.  

• Løbende vurdere behovet for at prioritere yderligere midler og den konkrete 

tilrettelæggelse af nye annonceringer og bærer sådanne drøftelser i partner-

skabet ind i erhvervsfremmebestyrelsen til beslutning. I de nye EU-

programmer er der afsat 400 mio. kr. til at realisere de lokale erhvervsfyr-

tårne. Midlerne skal udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  

• Påse sammenhæng mellem fyrtårnenes aktiviteter og bestyrelsens strategi, 

herunder iagttager hvordan der kan skabes synergier til andre erhvervsfrem-

meindsatser, bl.a. klyngernes innovationsaktiviteter, bestyrelsens signatur-

indsatser som fx virksomhedsprogrammet m.v.  

• Afstemme nye indsatser med øvrige partnere, herunder så der sikres sam-

menhæng i den decentrale og statslige erhvervsfremmeindsats. 

• Påse at virksomhedernes behov efterleves i fyrtårnsindsatserne, herunder for 

at sikre privat engagement og kommerciel bæredygtighed.   

• Påse klare og eksekveringskraftige governance-modeller i alle erhvervsfyr-

tårne mhp. at sikre fremdrift. 

Videre proces 

Der udarbejdes partnerskabsaftaler samt tilhørende handlingsplaner for hvert af de 

otte erhvervsfyrtårne. Aftalerne skal samle aktørerne om en fælles vision og angive 

konkrete målsætninger for at realisere visionen. Der arbejdes på at konsolidere ind-

holdet til partnerskabsaftaler i dialog med de relevante parter i konsortierne. Dato for 

partnerskabsmøder er endnu ikke fastlagt. De første møder i alle partnerskaber for-

ventes afviklet i løbet af sommeren 2022. 

 

Kommunikation 

Sekretariatet kommunikerer bestyrelsens valg af repræsentanter til partnerskabet til 

erhvervsministeren.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen  

• tager orienteringen omkring status for fyrtårnene til efterretning,  

• drøfter og udpeger bestyrelsens repræsentanter til partnerskaberne for hvert 

af de otte erhvervsfyrtårne, og  

• drøfter og beslutter pejlemærker som baggrund for repræsentanternes delta-

gelse i partnerskaberne.  
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