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Bilag 4.1.6: Tilbagetrækning af indstilling om idébeskrivelse for en klyngeindsats for 

maritime erhverv og logistik 2023-2024 

 

Formål 

Efter bestyrelsen modtog materialet til den skriftlige procedure, har sekretariatet 

fået nye oplysninger, som i væsentlig grad ændrer på grundlaget for sekretaria-

tets indstilling om, at bestyrelsen afsætter 10 mio. kr. til en ny klyngeindsats for 

maritime erhverv og logistik i 2023-2024. Derfor trækkes indstillingen efter af-

tale med formanden tilbage fra den skriftlige beslutningsprocedure. Det betyder, 

at bestyrelsen hermed ikke skal tage stilling til, hvorvidt den vil afsætte de på-

gældende midler. 

 

Baggrund 

Som det fremgår af materialet til punkt 4.1 (bilag 4.1.1 og 4.1.4), er der delte 

meninger blandt aktørerne i økosystemet maritime erhverv og logistik om, hvor-

vidt det på kort sigt er muligt at danne en strategisk og økonomisk bæredygtig 

landsdækkende klyngeorganisation med tilstrækkeligt privat engagement og 

ejerskab til at imødekomme virksomhedernes innovationsbehov inden for hele 

styrkepositionen.  

 

Sekretariatet har gennemført en lang række sonderingsmøder siden MARLOGs 

konkurs. Dette omfatter relevante erhvervs-, branche- og interesseorganisatio-

ner, lokale og regionale erhvervsfremmeaktører, eksisterende netværk o.l. samt 

forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Efter udsendelse af materialet til besty-

relsens behandling i den skriftlige procedure har repræsentanter for erhvervslivet 

og arbejdstagere skærpet og konsolideret deres skepsis over for en ny klyngeind-

sats. Det står dermed klart, at der blandt nøgleaktører på erhvervsområdet ikke 

er opbakning til og efterspørgsel efter, at bestyrelsen finansierer en ny klynge-

indsats inden for maritime erhverv og logistik i 2023-2024. Tilkendegivelserne 

skaber betydelig usikkerhed om erhvervslivets opbakning til en ny annoncering 

for maritime erhverv og logistik i 2023-2024 og dermed grundlaget for sekreta-

riatets indstilling. 

 

Løsning 

Det er i klyngeindsatsen generelt og ud fra bestyrelsens forudgående drøftelser 

af området essentielt, at alle klyngeorganisationer kan sikre tydeligt og tilstræk-

keligt privat ejerskab og engagement og sætte virksomhedernes innovationsbe-

hov i centrum for indsatsen. Sekretariatet vurderer, at det uden opbakning fra 

relevante erhvervs- og arbejdstagerorganisationer vil være vanskeligt at samle 
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økosystemet maritime erhverv og logistisk om en ny, velfungerende og operati-

onel klyngeorganisation i nuværende udpegningsperiode (2021-2024).  

 

Baseret på erfaringerne med øvrige klyngeindsatser og -konsolideringer er det 

en omfattende opgave at tilvejebringe bred strategisk og økonomisk opbakning 

til en samlet klyngedannelse. Derudover tilsiger erfaringen, at der efter den for-

melle udpegning må påregnes yderligere tid til organisatorisk opbygning, strate-

gidannelse, rekruttering af ledelse og medarbejdere, porteføljeudvikling, samar-

bejdsaftaler mv., før en ny klynge vil være operativ over for virksomhederne. 

 

Virksomheder inden for maritime erhverv og logistik kan i fraværet af en klyn-

georganisation fortsat benytte øvrige relevante eksisterende tilbud i erhvervs-

fremme- og innovationssystemet. 

 

Konklusion 

Konsekvensen af sekretariatets ændrede vurdering er, at der på nuværende tids-

punkt ikke er grundlag for at indstille til bestyrelsen, at der afsættes midler til en 

ny klyngeindsats for maritime erhverv og logistik 2023-2024. Derfor trækkes 

sagen tilbage.  

 

Videre proces 

Sekretariatet orienterer Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om tilbagetræknin-

gen og drøfter videre proces for klyngesamarbejdet og den fremadrettede klyn-

geindsats inden for maritime erhverv og logistik. Bestyrelsen vil blive orienteret 

og inddraget, når der foreligger forslag til videre proces for en ny klyngeindsats 

for maritime erhverv og logistik. 

 

Det bemærkes, at bestyrelsen – som led i sin strategiproces i 2023 – skal udpege 

erhvervs- og teknologiområder til klyngeindsatser, når de nuværende klyngers 

udpegningsperiode udløber i 2024.  
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