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Kort  
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Formål 

Bestyrelsen orienteres under dette punkt om status for tilsagn til konsortierne for de 

otte lokale erhvervsfyrtårne, status for partnerskabsmøderne samt den videre proces 

for arbejdet med partnerskabsaftalerne.  

 

Baggrund 

I februar 2022 traf bestyrelsen beslutning om at afsætte og fordele 595 mio. kr. til 

konsortierne for de otte lokale erhvervsfyrtårne. Efter bestyrelsens beslutning har Er-

hvervsstyrelsen arbejdet på at udstede tilsagn til konsortierne. 

 

Processen med tildeling af tilsagn har taget længere tid end forventet, fordi konsorti-

erne samlet set har søgt for et betydeligt større beløb end de afsatte midler, og der har 

dermed pågået dialog om nedjustering af budgetter og aktiviteter. Desuden har det 

skullet afklares, hvorvidt midlerne kan udbetales inden for rammerne af statsstøtte-

reglerne og reglerne for anvendelse af EU-strukturfondsmidler. Med undtagelse af 

Midtjylland er alle tilsagn nu udstedt, jf. nedenstående tabel. Sekretariatet orienterer 

kort om status for tilsagn på bestyrelsesmødet. 

 

Oversigt over tilsagn og partnerskabsmøder i de otte lokale erhvervsfyrtårne 

Erhvervsfyrtårn  Social- 

fonden 

Regional-

fonden  

Partnerskabsmøde  

(+ DEB-repræsentant) 

Sjælland  

– Bæredygtigt 

byggeri  

Tilsagn Tilsagn 12. maj 

Steen Munk 

Bornholm 

 

Tilsagn Tilsagn 16. maj 

Fleming Frederiksen 

Hovedstaden  

 

Tilsagn Tilsagn 19. maj 

Ejner K. Holst 

Fyn  

 

Tilsagn Tilsagn 23. maj 

Claus Jensen 

Sjælland  

– Biosolutions 

Tilsagn Delvist til-

sagn  

30. maj 

Astrid Gade Nielsen 

Nordjylland 

 

Tilsagn Tilsagn 20. juni 

Peter Rindebæk 

Midtjylland 

 

Tilsagn Afventer* 28. juni 

Kathrine Forsberg 

Sydjylland 

 

Tilsagn Tilsagn 30. juni 

Per Michael Johansen 

* Forventes juni – evt. som delvist tilsagn 

 

Indgåelse af partnerskabsaftaler for de lokale erhvervsfyrtårne 

I løbet af maj og juni 2022 afholdes første møde i partnerskaberne for de otte lokale 

erhvervsfyrtårne. Partnerskaberne skal skabe en strategisk ramme for udviklingen af 
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erhvervsfyrtårnene på kort og længere sigt, og i hvert partnerskab sidder repræsen-

tanter fra hhv. regeringen, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, erhvervshusenes 

bestyrelser og de konsortier, som skal stå for udviklingen af erhvervsfyrtårnene.  

 

For hvert erhvervsfyrtårn er der udarbejdet udkast til en partnerskabsaftale. Aftalerne 

er blevet udarbejdet med input fra partnerskabsrepræsentanterne, og indholdet er lø-

bende blevet koordineret og afstemt med de omfattede aktører. På partnerskabsmø-

derne drøftes de sidste udeståender i aftalerne, som efterfølgende tilpasses.  

 

Partnerskabsaftalerne etablerer og fastlægger rammerne for udviklingen af erhvervs-

fyrtårnene. Konkret består hver aftale af en strategi for udviklingen af erhvervsfyr-

tårnet med sigtelinjer for arbejdet frem mod 2025 samt en handlingsplan, der beskri-

ver de aktiviteter, som parterne er enige om at igangsætte frem mod 2025.  

 

Der forventes, at partnerskabsaftalerne indgås efter sommerferien 2022. De endelige 

partnerskabsaftaler er således udtryk for en fælles ambition for udvikling af erhvervs-

fyrtårnet mellem de involverede parter. Partnerskabsaftalerne genbesøges en gang år-

ligt.  

 

På mødet den 28. april 2022 besluttede bestyrelsen følgende pejlemærker for besty-

relsens deltagelse i partnerskaberne:  

• 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. 

• 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. 
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Løsning 

På bestyrelsesmødet giver bestyrelsesrepræsentanterne en kort status fra de afholdte 

partnerskabsmøder, hvor de væsentligste konklusioner fra mødet fremhæves.  

 

Sekretariatet vurderer, at de nuværende udkast til partnerskabsaftaler samlet set un-

derstøtter en bredt forankret og ambitiøs indsats for de otte erhvervsfyrtårne og udgør 

et godt skridt i realiseringen af visionerne for fyrtårnene fra vækstteamsanbefalin-

gerne. De udpegede bestyrelsesrepræsentanter har bidraget med vigtige input til part-

nerskabsaftalerne inden for de vedtagne pejlemærker; særligt i forhold til at sikre fo-

kus på virksomhedernes behov, privat engagement og fremdrift i fyrtårnene.  

 

Til orientering er de foreløbige udkast til partnerskabsaftalerne vedlagt på Admin-

control. Der gøres opmærksom på, at der er tale om udkast, der fortsat arbejdes med 

pba. bemærkninger modtaget på de afviklede partnerskabsmøder. Af samme årsag er 

dokumenterne placeret i låst tilstand uden mulighed for download og udskrivning fra 

Admincontrol.  

 

Frem mod færdiggørelsen af partnerskabsaftalerne leverer de udpegede bestyrelses-

repræsentanter fortsat og efter behov input til arbejdet med udgangspunkt i vedtagne 

pejlemærker. Bestyrelsesrepræsentanterne understøttes af sekretariatet i dette ar-

bejde, og evt. tvivlsspørgsmål om konkrete aktiviteter inden for bestyrelsens område, 

der ikke kan afklares med sekretariatet, kan bringes op for formanden.  

 

Videre proces 

Det forventes, at aftalerne kan indgås efter sommerferien 2022. De færdige aftaler vil 

herefter blive forelagt bestyrelsen til orientering. Det er forventningen, at aftalerne 

efterfølgende vil blive genbesøgt af partnerskaberne en gang årligt. Repræsentanter 

fra bestyrelsen forventes at deltage i halvårlige møder i partnerskaberne, hvor frem-

drift og barrierer for udviklingen af erhvervsfyrtårnene drøftes. 

 

Kommunikation 

Erhvervsministeriet varetager kommunikation og presse vedr. partnerskabsaftalerne. 

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen: 

- Tager orienteringen om status for tilsagn til efterretning. 

- Tager orienteringen om status for partnerskabsmøder og den videre proces 

for partnerskabsaftalerne til efterretning, herunder at formanden inddrages 

ved tvivlsspørgsmål om konkrete aktiviteter på bestyrelsens område. 

 

 


	Bilag 3.2.1 – Cover – Status på erhvervsfyrtårne

