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Spørgsmål S 992: 
Hvordan vil ministeren sikre sig, at regionale klyngeorganisationer som 
det maritime brancheudviklingscenter og klyngesekretariat MARCOD, 
som støtter udviklingen hos små og mellemstore maritime virksomheder i 
Nordjylland, ikke kommer i klemme og kan fortsætte deres gode arbejde i 
den nye erhvervsfremmestruktur, når nu regionen ikke må støtte økono-
misk længere? 
 

Svar: 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse erstatter de regionale vækstfora fra 
2019. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde en strategi for 
den decentrale erhvervsfremmeindsats. Strategien skal integrere udmønt-
ningen af EU’s strukturfondsmidler og de nuværende regionale udvik-
lingsmidler, samt udpege erhvervs- og teknologiområder, hvor der kan 
udbydes offentlig finansiering til klynger og innovationsnetværk. 
 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal på den baggrund indstille til 
Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvilke erhvervs- og teknologiom-
råder, ministeriet bør udbyde forsknings- og udviklingsmidler til. Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet udmønter midlerne i konkurrence. Antal-
let af offentligt finansierede klynger og innovationsnetværk skal reduce-
res fra de ca. 60, der eksisterer i dag til 10-12 landsdækkende klynger 
inden for danske styrkepositioner og et mindre antal start-up klynger in-
den for spirende teknologier og markeder.  
 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil desuden råde over egne midler, 
der kan prioriteres til at understøtte klyngeindsatsen, herunder medfinan-
siering af EU-strukturfondsmidler mv. Danmarks Erhvervsfremmebesty-
relse kan fra 2019 og frem støtte klynger og innovationsnetværk efter 
ansøgning. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal ved udmøntning af 
midler til klynger iagttage den politiske målsætning om, at antallet af of-
fentligt finansierede klynger og innovationsnetværk skal reduceres. 
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Det fremgår desuden af den politiske aftale, at reduktion i antallet af 
klynger skal finde gradvist sted fra 2019 og ske under hensyn til eksiste-
rende klyngers egne ønsker om fusioner. 

 
Så vidt jeg er bekendt, har Region Nordjylland tilkendegivet, at bevillin-
gen til MARCOD dækker til og med 2019. MARCOD har således på lige 
fod med de øvrige eksisterende aktører på erhvervsfremmeområdet det 
kommende år til at afsøge nye muligheder for finansiering, herunder i 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 

Rasmus Jarlov 
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