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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Grundet dagens virtuelle møde er den geografiske placering for de kommende møder 

ændret. Det betyder, at mødet den 15. november afholdes i Hovedstaden. Bestyrel-

sesmedlemmerne er desuden inviteret til at deltage i et fælles seminar med erhvervs-

husenes bestyrelser dagen forinden, den 14. november, også i København. Der vil 

være mulighed for overnatning. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er inviteret til 

at deltage i eftermiddagssessionen i tidsrummet kl. 15.00-20.30. Konferencen afhol-

des af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med KL og afsluttes med en middag. På kon-

ferencens eftermiddagssession vil fokus blandt andet være samarbejdet mellem Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse og de tværkommunale erhvervshuses bestyrelser 

og deres rolle som sparringspartner for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Kon-

ferencen tiltænkes ligeledes at være startskuddet for arbejdet med bestyrelsens stra-

tegi for den decentrale erhvervsfremmeindsats 2024-2027, hvor erhvervshusenes be-

styrelser har en central rolle som sparringspartner for bestyrelsen. Opstart af strategi-

processen vil ligeledes blive behandlet på bestyrelsesmødet dagen efter konferencen, 

hvor beslutninger om processens indhold og de grundlæggende rammer for strategien 

skal træffes.  

 

På bestyrelsesmødet den 15. november har formanden besluttet at anvende en justeret 

tilgang til udmøntningspunkterne, herunder særligt udmøntning af tidligere beslut-

tede idébeskrivelser. Sådanne udmøntningspunkter kortes tidmæssigt ned, således at 

der skabes mere tid til drøftelse af nye idébeskrivelser samt andre drøftelsespunkter 

på strategisk niveau.  

 

Til øvrig orientering af bestyrelsen:  

 

Iværksætterprogram 2.0 

For at undgå stop i iværksætteriindsatsen foreslås det, at annonceringen af Iværksæt-

terprogrammet 2.0 fremrykkes. På novembermødet skal bestyrelsen således tage stil-

ling til en idébeskrivelse vedr. indholdet i det kommende Iværksætterprogram 2.0, 

der i 2023 skal erstatte REACT-EU-iværksætter-programmet. For at hente inspiration 

til den kommende udmøntning er der i samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden 

arrangeret et bestyrelsesarrangement om iværksætteri den 29. september 2022. Be-

styrelsen er repræsenteret ved formanden og Kathrine Forsberg. Arrangementet er det 

sjette og sidste af de planlagte bestyrelsesarrangementer med fokus på konkrete ud-

møntningstematikker. Arrangementerne har kørt siden oktober 2021 og har haft fokus 

på levende bymidter, innovation og klynger, grøn omstilling og cirkulær økonomi, 

kvalificeret arbejdskraft, turismeinfrastruktur foruden iværksætteri. Alle arrangemen-

ter er gennemført sammen med erhvervshusene rundt om i landet og har omfattet 

virksomhedsbesøg, rundbordsdrøftelser og åbne arrangementer. 

 

Anvendelse af DEM-reserve:  

Da der ikke forventes tilsagn til en klyngeindsats for maritime erhverv og logistik 

inden udgangen af 2022, og der opnås fuld finansiering af Ukraine-indsatsen med 

EU-restmidler, og dermed ikke er behov for de DEM-midler, der var afsat til denne 
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indsats, er der for nuværende en DEM-reserve for 2022 på ca. 30 mio. kr. Reserven 

foreslås tilført igangværende, velfungerende indsatser i tråd med bestyrelsens strate-

giske pejlemærker og hovedprioriteter i udmøntningsplanen for 2022. Da alle klynger 

har leveret gode ansøgninger og tilsammen ansøgt om flere midler end oprindeligt 

afsat, foreslås bestyrelsen at afsætte yderligere 15 mio. kr. fra DEM-reserven til at 

styrke klyngeindsatsen i 2023-2024, jf. indstilling under dagsordenspunkt 4.1. Den 

resterende reserve på ca. 15 mio. kr.  skal tilsvarende disponeres i 2022 til lignende 

eksisterende indsatser af strategisk betydning.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, 
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