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Kapitel 6. Konsolidering og overgangsfase – 2016-2020
Perioden 2016-2020 blev særlig præget af et stort politisk
fokus på at forenkle erhvervs- og innovationsfremmeindsatsen. Det kom også til at præge
netværksprogrammet og ansøgningsrunden i 2018, hvilke
vi skal se i det følgende afsnit.
Forenkling af erhvervsfremmesystemet og
klyngeindsatsen
Op gennem 00’erne og 10’erne havde nogle erhvervsorganisationer jævnligt kritiseret innovations- og
erhvervsfremmesystemet for at være en ”jungle”, hvor
virksomhederne har svært ved at overskue mulighederne, navigere i, og finde den rette indgang til
systemet. Det førte til, at regeringen i 2016 igangsatte et eftersyn af erhvervsfremmesystemet (som også
omfattede innovationsområdet).
På klynge- og netværksområdet vurderede eftersynet, at der med over 50 var for mange klynger og
netværk, specielt fordi der kunne konstateres tematisk overlap mellem flere af dem, ikke mindst på
fødevare- og sundhedsområderne, hvor der blev identificeret henholdsvis 9 og 7 klynger/netværk.
Eftersynet anerkendte dog samtidig, at det tværgående myndighedssamarbejde i Klyngeforum havde ført
til øget koordinering mellem stat, regioner og kommuner, men altså ikke til en reduktion af det samlede
antal klynger/netværk1.
På baggrund af eftersynet nedsatte regeringen et forenklingsudvalg, der skulle udvikle konkrete modeller
for et forenklet erhvervsfremmesystem. Udvalgets anbefalinger var udgangspunktet for den politiske aftale
mellem regeringen og DF om forenkling af erhvervsfremmesystemet, der blev præsenteret i maj 2018.
Aftalen indebærer en omfattende omkalfatring af hele systemet. Dels på det politiske niveau, hvor antallet
af ansvarlige niveauer reduceres fra tre til to, og hvor regionerne fremover ikke længere skal beskæftige
sige med erhvervsfremme. I stedet etableres en Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der erstatter de seks
regionale Vækstfora og Danmarks Vækstråd, som nedlægges. Og dels på det operationelle niveau, hvor det
bl.a. fremgår, at antallet af offentligt finansierede klynger og netværk skal reduceres til 10-12
styrkepositioner og et mindre antal start-up klynger inden for spirende teknologier og markeder. Det
bagvedliggende rationale er, at hvis kvaliteten skal sikres og udbyttet for virksomhedernes øges, er det
nødvendigt at samle kræfterne.
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Klyngeforum er beskrevet i kapitel 5.
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Endvidere stilles der i aftalen krav om, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og
Forskningsministeriet fremover skal samarbejde om klyngeindsatsen, herunder hvilke erhvervs- og
teknologiområder, der bør udbydes klyngemidler til. Erhvervsfremmereformen har virkning fra primo 2019.
Ansøgningsrunden 2018
Da ansøgningsrunden for innovationsnetværkene blev opslået i 2018, var fokus naturligt nok på at
påbegynde den tilpasning af netværksstrukturen, som var besluttet i den politiske aftale om forenkling af
erhvervsfremmesystemet. Der blev derfor kun uddelt midler for en toårig periode, så de eksisterende
netværk havde mulighed for at blive forlænget frem til 2020, hvor den nye fælles klyngeindsats med
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skulle begynde. Og det blev meldt ud, at man forventede at give
bevilling til et færre antal netværk end de daværende 22.
Beslægtede netværk og klyngeorganisationer blev allerede nu opfordret til at lægge sig sammen og der blev
lagt vægt på, at de innovationsnetværk, der får støtte, bidrager til en enkel og overskuelig struktur, til
national sammenhæng og koordinering inden for deres respektive områder.
Resultatet blev, at UFM godkendte 17 innovationsnetværk til at modtage bevilling for perioden 2019-2020.
Enkelte netværk fulgte opfordringen og lagde sig sammen. Bl.a. fusionerede to netværk på velfærds- og
medicotekområdet, og Innovationsnetværket for fødevarer inddrog de andre store fødevareklynger i et
samlet Danish Food Innovation. Endvidere modtog nogle af netværkene en ekstra bevilling fra
Erhvervsministeriet, der var øremærket til at de skulle fortsætte konsolideringsprocessen (dvs.
sammenlægningsprocessen) frem mod næste ansøgningsrunde i 2020.
De 17 netværk fremgår af tabellen nedenfor. Det er således de 17 landsdækkende innovationsnetværk,
som til og med 2020 udgør det danske netværkslandskab.
Oversigt over godkendte innovationsnetværk 2019-2020
Område
Navn
Produktion
Made - Innovationsnetværk for fremtidens Produktion
Lifestyle & Design Cluster
RoboCluster
Dansk Materiale Netværk
Innovationsnetværket for Sikkerhed
Energi
Energy Innovation Cluster
Innovationsnetværk for Bioressourcer
Innovationsnetværk Smart Energy
Miljø
Innovationsnetværk for Miljøteknologi
Sundhed
BioPeople
Danish Healthtech
Fødevarer
Danish Food Innovation
Byggeri
InnoByg
IT
Innovationsnetværk for IT (InfinIT)
Smart City Cluster
Transport
Transportens Innovationsnetværk
Turisme
Innovationsnetværk for oplevelseserhvervene
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Det er karakteristisk, at langt de fleste netværk efterhånden har eksisteret i mere end ti år – nogle endda i
tæt på tyve. Og de netværk, der er kommet til siden 2010, har ydermere næsten alle en fortid som
regionalt finansieret klynge, og har dermed også en lang historik. Dette understreger pointen om, at det
tager tid at opbygge stærke netværk og klyngeorganisationer, og at det derfor giver god mening at bygge
videre på det veletablerede frem for at starte helt forfra.
Figuren nedenfor illustrerer, hvor længe hver af de 17 innovationsnetværk har været en del af den
nationale klynge- og netværksindsats. Som nævnt viser figuren ikke, at nogle af netværkene endvidere har
været regionalt finansierede klynger i længere tid.
Figur. De nuværende innovationsnetværks historik i den nationale klyngeindsats
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Ansøgningsrunden 2020 – et nyt kapitel skal skrives
Dette bringer os frem til den igangværende ansøgningsrunde for finansiering af klynger, der afgøres i
august 2020. I februar 2020 lancerede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sin nye strategi for
erhvervsfremme. Her fremgår det bl.a., hvilke erhvervs- og teknologiområder, der fra 2020 kan gives
offentligt tilskud til én klyngeorganisation pr. område. Det drejer sig om følgende 12:
De 12 styrkeområder, der kan søges om klyngebevilling indenfor
Styrkepositioner

Spirende områder

Miljøteknologi
Energiteknologi

Robot- og droneteknologi
Animation, spil og film

Fødevarer og bioressourcer
Maritime erhverv og logistik
Life science og velfærdsteknologi
Byggeri og anlæg
Design, mode og møbler
Avanceret produktion
Digitale teknologier
Finans og fintech

Den 6. marts 2020 annoncerede DEB og UFM den fælles ansøgningsrunde under overskriften
”Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024”. Et centralt element i opslaget er, at
hvor UFM og regionerne før havde hver deres ansøgningsprocesser (og hver region sin egen), vil UFM og
DEB nu i fællesskab udpege og finansiere klyngeorganisationerne.
Derudover indeholder opslaget flere væsentlige ændringer i forhold til tidligere praksis:
For det første er der som forventet angivet hvilke konkrete styrkepositioner, der ønskes klynger indenfor.
Det er første gang i klyngeprogrammets historie, at man så konsekvent anvender en top-down tilgang og
udpeger de specifikke områder, som man ønsker at tilgodese. Det indebærer naturligvis også, at der er
andre erhvervsområder, som man har fravalgt, fordi de ikke anses for styrkeområder. Fokuseringen
forstærkes yderligere af, at man kun ønsker at støtte én klynge per styrkeposition, dvs. i alt 12.
Endvidere bliver det spændende at se, hvor mange spirende klyngeområder, man ønsker at støtte i de
kommende år, udover de 12 etablerede. Klyngeudvikling gror ofte ”nedefra”, når ildsjæle tager initiativ til
at samle en kreds af virksomheder og andre partnere om at skabe noget, de brænder for. Sådan er flere af
de nuværende stærke klynger oprindelig startet.
For det andet får programmet en hidtil uset finansiel volumen. I alt forventer DEB og UFM at afsætte ca.
640 mio. kr. over de næste fire år og de enkelte klyngeorganisationer forventes at opnå en fireårig bevilling
på mellem 20 og 80 mio. kr2. Vi kan således forvente at få nogle nationale ”superklynger” med stor kritisk
masse og højt aktivitetsniveau. Klyngeprogrammet har altid haft et højt ambitionsniveau, og denne gang er
de høje ambitioner også ledsaget af tilsvarende høje bevillinger. Der er således et godt grundlag for, at de
store forventninger til de udpegede klynger om at levere endnu stærkere resultater og skabe endnu større
effekter for deres respektive økosystemer, kan indfris.
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De klynger/netværk, der tidligere både fik nationale og regionale midler, havde dog også en stor volumen, men nu er
der mulighed for, at flere klynger opnår en større kritisk masse.
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Endelig for det tredje er der foretaget nogle markante ændringer i begrebsbrugen i opslaget. Indsatsen
lanceres nu som et klyngeprogram og samtidig har man forladt innovationsnetværks-begrebet, som ellers
har betegnet den nationale indsats i mere end ti år. Der gøres heller længere brug af infrastruktur-begrebet
i karakteristikken af klyngeindsatsens roller og funktioner. Den ændrede italesættelse hænger formentlig
sammen med, at klyngeprogrammet nu både rummer en innovations- og erhvervspolitisk indsats. Men
samtidig indvarsler begrebsændringen også, at der ikke længere kan forventes at være faste
brobygningsstrukturer til rådighed for alle brancher og dele af dansk erhvervsliv.
Det kan således konstateres, at der på mange måder er lagt op til et paradigmeskifte i klyngeindsatsen. Det
bliver spændende at følge, hvilke konsekvenser og effekter det får for både klyngeoperatører og deres
klyngemedlemmer (virksomheder, videninstitutioner mv.).

Effekterne af netværksindsatsen

Afslutningsvis ser vi kort på, hvad effekterne har været af de sidste knap 20 års nationale netværksindsats.
Resultaterne og effekterne af netværksprogrammet er efterhånden veldokumenterede - dels i årlige
performanceregnskaber og dels i forskellige økonometriske effektanalyser og virksomhedsundersøgelser3.
De peger samstemmende på, at effekterne har været markant stigende over perioden og at netværkene i
dag skaber markante gevinster for dansk erhvervsliv. Nogle få tal illustrerer dette:




11.000 virksomheder fik viden, inspiration eller hjælp til at finde samarbejdspartnere fra
innovationsnetværkene i 2016 - næsten fire gange så mange som i 2008. Heraf er 70% små
virksomheder med under 50 ansatte og 30% er mellemstore (50-249 ansatte).
800 virksomheder udviklede nye produkter eller processer som følge af netværkenes aktiviteter i
2016 – dobbelt så mange som i 2008.
3.200 virksomheder fik tilført nye kompetencer i 2016 – fem gange så mange som i 2008.

Hertil kommer en række andre effekter, som der ikke i samme grad er tal for - bl.a. netværkenes medvirken
til at skabe innovation hos offentlige aktører og udvikle nye løsninger på samfundsudfordringer, give
forskere og studerende inspiration via samspillet med virksomhederne, samt ikke mindst at styrke
innovations- og konkurrencekraften i de økosystemer og styrkepositioner, som netværkene er en del af.
Figur: Samlede antal virksomheder, der har deltaget i netværkenes aktiviteter 2006-20164

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet: Innovationsnetværk Danmark – performanceregnskab 2017
3

Som alle kan findes på UFM’s og Cluster Excellence’s hjemmesider.
2016 er det seneste år med tilgængelige resultater alene for innovationsnetværkene. Fra og med 2017 opgøres kun
samlede tal for alle væsentlige klynger og netværk i Danmark, hvoraf innovationsnetværkene udgør en delmængde.
4
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De øgede effekter er vel at mærke opnået uden en tilsvarende markant stigning i den statslige finansiering.
I samme periode er den statslige finansiering til netværksprogrammet vokset med 11 pct., fra 75 mio. i
2008 til 86 mio. kr. i 2016.
Antallet af medarbejdere i netværkenes sekretariater er heller ikke steget i perioden, men har ligget
konstant på gennemsnitligt 4-5 medarbejdere i hvert netværk.
Der skabes således i dag langt mere værdi pr. offentlig investeret offentlig krone end tidligere. Det kan
derfor konstateres, at netværkene er blevet både markant dygtigere og langt mere effektive over tiden.
Det er på den baggrund nærliggende at konkludere, at netværksprogrammet har udviklet sig til et effektivt
innovationspolitisk virkemiddel, hvor der for en relativt begrænset offentlig investering opnås betydelige
virksomheds- og samfundsøkonomiske effekter.

Hvad siger virksomhederne selv om udbyttet af deltagelsen? – udvalgte statements

”Vores deltagelse i Innovationsnetværkets projekter
har åbnet vores øjne for nye måder at gøre tingene på
og desuden introduceret os til nye værktøjer. Samtidig
har vi fået et stort og stærkt netværk til andre
virksomheder med samme udfordringer som vores”.
Jacqueline Friis, daværende chefdesigner, Lene Bjerre Design A/S

”Det er en rigtig god måde at komme i
snak med de rigtige mennesker på og
samtidig en fantastisk mulighed for at få
styrket sit faglige netværk og skabe nye
samarbejdsmuligheder”.

”Via netværket får vi sparring på gode
og knap så gode idéer. Vi bruger
netværksaktiviteter til at synliggøre
vores projekt og tilegne os relevant
viden, og endeligt får vi hjælp i
forbindelse med ansøgninger til de
offentlige fonde, som indtil nu
heldigvis er faldet positivt ud”.
Lasse Hinrichsen, direktør og medejer, ENORM
ApS

Kenneth Præstholm, Salgschef, Superwood A/S
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