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Erhvervshus Fyns bestyrelses input til Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelses Investeringsplan 2023 
 

Erhvervshus Fyns bestyrelse vil gerne takke for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses 

interesse i input til Investeringsplanen for 2023. 
 

Det er Erhvervshus Fyns vurdering, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med 

Virksomhedsprogrammet 2.0 og evt. ambitioner om videreførelse af IværksætterDanmark 

og Beyond Beta har skabt et ensartet, nationalt og samlet program, som har tilbud, der 

vil være relevante til at dække de fleste behov i de små – og mellemstore virksomheder, 

samt iværksættervirksomheder. 

 

Erhvervshus Fyns anbefaling er derfor, at hvor der både skal satses på fokus og bredde i 

investeringsindsatsen, er det nødvendigt at tone indsatserne i 2023 i retningen af 

Regeringens satsning på 8 danske fyrtårne i ”Danmark Kan Mere I”, hvor det er muligt. 

 

Det er her, grundlaget skal skabes for det, vi i Danmark skal leve af på 5-10 års sigte, og 

det er vores vurdering, at det er her, Erhvervsfremmebestyrelsen kan gøre den største 

forskel. 

 

Det er en ambitiøs plan, som kun kan forløses, hvis der bibeholdes et stærkt nok fokus på, 

at indsatserne bliver en succes. De første trædesten er lagt, og det er vigtigt, at 

samarbejdet kommer til at handle om at få sat de rigtige initiativer i værk i rette omfang 

- og i større omfang, end det er muligt i dag. 

 

Vi anbefaler derfor konkret, og i prioriteret rækkefølge, at; 
 

- udmønte og målrette kompetenceudviklingsindsatser til understøttelse af såvel 

underleverandører som kerneteknologier i fyrtårnene, og favnende fra lærepladser 

til universitetsniveau (kvalificeret arbejdskraft er den største udfordring for 

fyrtårnene). Dette omfatter også social inklusion, hvor instrumenter som fx 

substitution skal tages i anvendelse for at skabe et større arbejdskraftudbud, 

 

- udmønte især innovationssamarbejder i investeringsplaner specifikt og i 

nødvendigt og stort omfang til udvikling af teknologier målrettet fyrtårnsindsatserne 

(med skelen til hvilke indsatser, der allerede er finansieret via fx 

Innovationsfondens “Grønne Missioner”, så der ikke forekommer overlap), 

 

- fokusere på spredning af teknologier til virksomheder, der har potentiale til at blive 

leverandører og underleverandører i fyrtårnsindsatserne, fx gennem digitaliserings- 

og automationsinitiativer, 

 

- udmønte forløb til vækstiværksættere målrettet teknologier til fyrtårnene, 

 

- udmønte del-puljer af Virksomhedsprogrammet og andre aktiviteter med fortrins- 

rang eller særlige tilbud for virksomheder, som leverer ind til eller er 

kernevirksomheder i fyrtårnsindsatserne, 

 

- udmønte grøn omstilling og cirkulær økonomi med fokuserede indsatser målrettet 

fyrtårnsvirksomheder, som understøtter den grønne omstilling, 
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- vurdere nødvendigheden af at allokere flere ressourcer til vækstiværksætteri og 

færre til alm. iværksætteri, idet der her nu er opbygget en stærk online 

tilstedeværelse igennem IværksætterDanmark, som med minimalt vedligehold kan 

sikre en bred indsats for relativt få midler, 

 

- arbejde specifikt med internationale markedsbesøg knyttet til markedsføring af 

teknologier og løsninger, der har et fyrtårnsafsæt og sigte. 

 

Subsidiært anbefaler Erhvervshus Fyn, at der vælges et stærkere fokus i Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelses arbejde med bæredygtighed og med særligt fokus på del- 

mængden grøn omstilling. 

 

Området er stort og bredt og kræver valg i forhold til, at indsatserne ikke skal blive for 

små, fragmenterede og ubetydelige. Udover at arbejde med generelle løft af alle 

virksomheder bør der i Danmark fx indføres fokus på at understøtte grønne teknologier og 

virksomheder, som bidrager til fyrtårnssatsningen, og den grønne omstilling af SMV-

virksomheder. 

 

Dernæst kan man fx vælge fokus på områder, hvor det offentlige sammen med virksom- 

heder kan gøre en betydelig forskel, og hvor erhvervsfremme derfor kommer til sin ret. 

 

Med det brede udvalg af instrumenter tilgængeligt indenfor den grønne omstilling (fx 

cirkulær produktion, affaldshåndtering, CO2-optimering, varmegenanvendelse, råvarer, 

bæredygtig fremstilling mv.), er der i Danmark forskelle på de regionale styrker indenfor 

bæredygtighed – fx er bæredygtighed i Sydjylland stærkest relateret til fødevarer og 

Power-to-X, mens det fx i Midtjylland er relateret til cirkulære økonomier som livsstil og 

design, mens den fynske strategi handler om offentlig-private potentialer i strategien 

Fyn2030. 

 

Vi anbefaler derfor, at der skærpes fokus på regionale bæredygtige strategier, og at ind- 

satser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelser derfor tones i denne retning. 

 

Yderligere initiativer, der understøtter balancen mellem lokale land- og byindsatser, kan 

ligeledes tages i betragtning.  

 

 

 

 

På vegne af S/I Erhvervshus Fyns bestyrelse 

Bestyrelsesformand, Kenneth Muhs 


	Erhvervshus Fyns bestyrelses input til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses Investeringsplan 2023

