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Ny dansk klyngepolitik er en milepæl 
 
 

Danmark har før første gang fået en 
samlet strategi for klynge- og 
netværksudvikling. Fire ministerier og de 
seks regionale vækstfora har indgået en 
fælles aftale. Det er unikt. Danmarks 
nabolande er i fuld gang med lignende 
initiativer.  

Fire ministerier og de seks regionale vækstfora 
har udviklet en samlet strategi for, hvordan 
Danmark gennem en effektiv klyngeindsats kan 
bidrage til, at vi får skabt fremtidens stærke 
konkurrencedygtige og innovative 
virksomheder.  

De fire ministerier er: Uddannelsesministeriet, 
Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigs-
ministeriet og Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter. I strategien lyder det bl.a. at 
ingen andre lande - på samme måde - har 
inddraget alle relevante ministerier og regioner i 
et partnerskab om klyngeudviklingen. 

En unik strategi 

Klynge- og netværksstrategien er endnu ikke 
offentliggjort, men blev diskuteret på det 
seneste bestyrelsesmøde i REG LAB, hvor 
vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervs-
styrelsen, præsenterede hovedpunkterne. Han 
fortalte, at der bag udarbejdelsen af strategien 
bl.a. ligger et ønske om bedre koordinering 
mellem den nationale og den regionale  

 

klyngeindsats. I dette ligger en ambition om at 
bygge videre på den hidtidige indsats, men 
samtidig at skabe en samling, fokusering og 
styrkelse af området, så der sikres 
sammenhæng og synergi mellem regionernes 
og statens indsats for klyngeudvikling.  

REG LABs bestyrelse tog særdeles godt imod 
strategien. Flere lagde vægt på, at det er 
enestående, at alle de relevante ministerier og 
regionale vækstfora har udviklet strategien 
sammen. Særligt at det er de partnere, der 
administrerer midlerne, der er gået ind i det og 
blevet enige.  

 

Den første udmøntning af strategien er 
etablering af et forum for klyngesamarbejde 
med repræsentanter for parterne bag 

”I REG LAB ser vi strategien som en 
milepæl. I otte år har REG LAB arbejdet for 
at skabe bedre sammenhæng i den 
regionale erhvervsudvikling, og 
klyngeudvikling har fra starten været et 
fokusområde. I dag ser vi, at stærke 
klynger og netværk er et væsentligt bidrag 
til vækst og innovation. Og det er højt 
prioriteret i EU's politik for de kommende 
år. Derfor er det et vigtigt resultat, at det er 
lykkedes at få fælles fodslag om en samlet, 
koordineret og sømløs klyngestrategi.”  

- formand Hans Henrik Fischer, REG LAB 
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strategien. Dette Forum er startet op allerede i 
januar. 

Koordination – men mangfoldigheden skal 
sikres 

Strategien er udarbejdet af en tværministeriel 
og tværregional arbejdsgruppe med 
inddragelse af erhvervs- og 
arbejdstagerorganisationer, forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner og andre centrale 
innovationsaktører.  

Anders Hoffmann siger at, ”Der har i 
arbejdsgruppen været stor enighed om at det 
er godt, at få et forum, hvor man jævnligt 
mødes og drøfter behovene. Her skal der 
blandt andet diskuteres målsætninger for 
klyngeudviklingen, hvilke kompetencer og 
instrumenter der er behov for, herunder hvilke 
supportfunktioner der er behov for.” 

Anders Hoffmann understregede, at strategien 
rummer en ambition om at skabe en mere 
sammenhængende indsats, men at der ikke er 
tale om en fremtidig centralisering af midlerne. 
”Vi skal tilgodese at der i dag og i fremtiden vil 
være klynger med meget forskelligt set-up, 
ambitioner og samarbejdsrelationer. Det skal vi 
kunne rumme. Men vi skal sikre koordinering af 
finansieringskilder, og vi skal stille krav om, at 
klyngerne, som modtager støtte, kender og er 
en del af er erhvervsfremmesystemet.” 

Tre ligaer for klynger og netværk 

Med klyngestrategien understreges det, at 
klynger er en vigtig del af innovationssystemet, 
fordi virksomheder gennem klynger kan få 
hjælpe til en lang række forskellige 
udfordringer. Klynger opnår godt kendskab til 
virksomhedernes udfordringer gennem et 
typisk langvarigt samarbejde. Og 
klyngesekretariaterne kan hurtigt inddrage 
andre aktører og relevante innovations-
ordninger afhængig af virksomhedernes 

behov. Men klyngestrategien fokuserer også 
på, at der er forskel på klynger og netværk, og 
inddeler de forskellige klynge- og netværks-
organisationer i tre ligaer (se faktaboks). 
Klynger kan bevæge sig mellem de tre ligaer - 
afhængig af hvordan klyngeorganisationen, 
medlemsskaren og erhvervsstrukturen udvikler 
sig.  

 

 

 

FAKTABOKS: Tre	  ligaer	  i	  klynge-‐	  og	  
netværksstrategien 
 
Med	   strategien	   inddeles	   klyngeorganisationer	   i	   tre	  
ligaer,	   som	  vil	   følge	   de	   europæiske	   standarder	   for	  
benchmarking	   og	   kvalitetsmåling	   af	   klynge-‐
organisationer,	  som	  EU	  har	  udviklet	  og	   som	  er	  ved	  
at	  blive	  implementeret	  i	  medlemslandene.	  	  
	  
De	  tre	  ligaer,	  har	  følgende	  karakteristika:	  	  
	  
• Globalt	   konkurrencedygtige	   og	   internationalt	  

førende	   klyngeorganisationer:	   Disse	  
organisationer	   tilhører	   den	   globale	   elite	   af	  
klynger	   målt	   på	   ECEI	   kvalitetsindikatorer	   -‐	  
såkaldte	   guldklynger,	   hvor	   Offshore	   Center	  
Denmark	  er	  den	  første	  danske	  guldklynge.	  Det	  
er	   typisk	   ældre	   organisationer,	   som	   har	  
opbygget	  excellent	  ledelse	  og	  organisation	  med	  
tætte	  relationer	  til	  klyngens	  aktører.	  	  

• Stærke,	   modne	   og	   holdbare	   klynge-‐
organisationer:	  Disse	  organisationer	  har	  opnået	  
et	   professionelt	   niveau	   og	   kritisk	   masse,	   har	  
skabt	   dokumenteret	   resultater	   i	   form	   af	  
innovation	   og	   vækst	   samt	   har	   skabt	  
samarbejder,	  der	  rækker	  udover	  den	  regionale	  
forankring.	   For	   at	   kvalificere	   sig	   til	   denne	   liga	  
skal	   man	   opnår	   en	   ECEI	   score	   svarende	   til	  
sølvniveau.	  	  	  

• Mindre	  spirende/regionalt/lokalt	  specialiserede	  
klyngeorganisationer:	   Disse	   klynge-‐
organisationer	   befinder	   sig	   på	   et	   relativt	  
umodent	   udviklingsniveau	   sammenlignet	   med	  
de	   to	   øvrige	   ligaer.	   Det	   kan	   være	   nye	  
klyngeorganisationer,	   organisationer	   med	  
manglende	   kritisk	   masse,	   meget	   begrænset	  
geografisk	   fokus	   eller	   fordi	   resultaterne	   fra	  
klyngen	  er	  begrænsede.	  	  
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Norge og Sverige på vej 

Både i Norge og Sverige er der også nye 
strategier for klyngeudvikling på vej. Og man 
kigger mod Danmark efter inspiration.  

I Norge har Innovasjon Norge i mere end 10 år 
administreret flere klyngeprogrammer som 
Arena-programmet og NCE (Norwegian 
Centres of Expertice). Erfaringerne her er 
positive, og Innovasjon Norge har fået mandat 
til at lave oplæg til et nyt klyngeprogram fra 
2014. Ambitionen er, at skabe et mere 
sammenhængende, helhedsorienteret klynge-
program hvori Arena og NCE integreres.  

Samtidig introduceres et nyt program, GCE 
(Global Centres of Excellence), for de 
stærkeste og mest globalt orienterede norske 
klynger. I dette kan man se en parallel til den 
danske strategi, hvor der også er tanker om at 
tilgodese både spirende, modne samt global 
konkurrencedygtige klynger. 

I Norge, som erhvervs- og innovationspolitisk 
er betydelig mere centraliseret end Danmark, 
har Innovasjon Norge alene stået for såvel 
finansiering som faglige støttetjenester. Men i 
tankerne om den ny strategi lægges der op til 
at adskille funktionerne med dansk forbillede. 
Således ses danske Netmatch som en stærk 
inspiration til hvordan man fremover kan yde 
en stærkere support af de norske klynger, 
samtidig med at Innovasjon Norge leverer 
finansiel og teknisk support.  

Ambition: Mere dynamiske regionale 
innovationssystemer 

Et af de sikre temaer i de ny norske 
klyngeprogrammer fra 2014 er et fokus på at 
udvikle mere innovative regioner. Erfaringerne 
fra 10 års arbejde med 23 klynger i Arena-
programmet har nemlig vist, at de regioner der 
har taget Arena-programmet til sig og arbejdet 
mest målrettet med klynger, har udviklet et 

mere dynamisk regionalt innovationssystem. 
Det gælder eksempelvis Sørlandet, Trøndelag 
og Tromsø-regionen. Mens programmet 
isoleret set har fokuseret på klyngerne, har de 
nævnte regioner ifølge kontorchef Olav 
Bardalen, Innovasjon Norge, fået afledte 
effekter i form af bedre koblinger mellem 
vidensaktører, bedre samarbejde mellem 
klyngerne og en mere udefinerbar men ikke 
desto mindre vigtig effekt i form af ’nye 
mentale modeller; tænkning om hvad der skal 
til at udvikle regionen i fremtiden.  

I Sverige har man ligesom i Norge arbejdet 
med klyngeprogrammer og klyngeanalyser i de 
seneste 15-20 år. Svensk Reglab har i 
samarbejde med Vinnova og de svenske 
regioner i 2012 gennemført et ”lärprojekt” med 
fokus på klyngeledelse. I alt 30 personer fra 
hele Sverige, primært nuværende og 
kommende klyngeledere, har gennemgået 
forløbet, med stærk vægt på erfarings-
udveksling og læring fra de svenske praktikere 
som har ledet nogle af Europas mest 
innovative klynger gennem 10 år. Evalueringen 
har været overmåde positiv, og der er udtrykt 
et ønske fra statslig side om, at svensk Reglab 
fremover spiller en større rolle som 
samlingspunkt for dialog og support af klynger. 
Også her ses danske Netmatch som en central 
inspirationskilde, bl.a. ift. at booste klyngernes 
internationalisering.  

 

 

BONUSINFO 
 
I den kommende tid vil REG LAB arbejde 
sammen med partnere i Sverige og Norge 
for at udforske den regionale 
udviklingsdynamik yderligere: hvordan 
klyngerne påvirker de generelle 
rammebetingelser i regionerne? Og vice 
versa: hvordan påvirker ramme-
betingelserne udvikling af stærke klynger? 


