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KKR Sjælland besluttede den 1. februar 2021 at anbefale en model for tværkommunal understøttelse af
klyngeindsatsen for de 14 nye nationale viden- og erhvervsklynger i Sjællandsregionen, herunder
kommunal medfinansiering af regionale klyngekontorer.
I tilknytning hertil besluttede KKR Sjælland at anbefale kommunalbestyrelserne at medfinansiere
etablering af regionalt klyngekontor for byggeri og anlægsklyngen ”We Build Denmark” i Næstved.
KKR Sjælland besluttede på mødet den 30. august 2021 at anbefale kommunalbestyrelserne at bidrage
til medfinansiering af de øvrige tre regionale klyngekontorer CLEAN - Danmarks Miljøteknologiklynge
(Roskilde), Food & Bio Cluster Denmark (Slagelse) og Life Science Cluster Denmark
(Kalundborg/Nykøbing F.), se dagsorden og referat her.
Hvad er formålet med klyngerne?
Uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, udpegede i oktober 2020 14
nye, nationale viden- og erhvervsklynger, som i 2021-2024 skal styrke innovation og netværk blandt
særligt små og mellemstore virksomheder samt understøtte samarbejde mellem forskere og
virksomheder på en række erhvervs- og teknologiområder. Klyngerne er udpeget for en 4-årig periode
og finansieres med midler fra hhv. Uddannelses- og Forskningsministeriet og fra Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse, jf. Viden- og erhvervsklynger — Uddannelses- og Forskningsministeriet
(ufm.dk).
Klyngerne skal styrke virksomheders og særligt små og mellemstore virksomheders produktivitet og
konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem virksomheder og
videninstitutioner.
Det er erfaringen, at virksomhederne, og særligt små og mellemstore virksomheder, får et større
udbytte af klyngerne og andre erhvervsfremmeordninger, hvis ordningerne er konkret, fysisk
tilstedeværende i nærområdet.
Derfor har det været afgørende for KKR Sjælland og de øvrige aktører, at få regionale klyngekontorer
indenfor nogle af de erhvervsmæssige styrkepositioner, vi har i Sjællandsregionen. På den måde kan
klyngerne være med til at løfte virksomheder i alle 17 kommuner og sikre arbejdspladser og udvikling.
Det er forudsat, at de regionale klyngekontorer laver en årlig erfaringsopsamling/evaluering, så KKR
Sjælland får indsigt i resultaterne af klyngernes arbejde.
Hvad siger kommunalbestyrelsen ja til? - Forpligtelser ved medfinansiering
For hvert regionalt klyngekontor er udpeget en leadkommune, hvor klyngekontoret fysisk er placeret.
Medfinansieringen fra kommunerne på samlet 1 mio. kr. årligt i 2021-2024 fordeles med 500.000 kr./år
for leadkommunen. De resterende 500.000 kr./år fordeles mellem de øvrige deltagende kommuner efter
befolkningstal pr. 1.1. 2021.

Med KKR Sjællands anbefaling lægges op til, at alle 17 kommuner deltager og bidrager til
medfinansiering i 4 år (2021-2024 – svarende til den periode klyngerne modtager bevilling fra
Uddannelses- og Forskningsministeriet og fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse).
Den enkelte kommune forpligter sig således for hvert klyngekontor til at medfinansiere en andel
(svarende til kommunens befolkningstal) af de 500.000 kr./år i 2021-2024. Hvis der fortsat er behov for
kommunal medfinansiering efter 2024, vil KKR Sjælland tage stilling til, om man igen vil anbefale
kommunalbestyrelserne at bidrage. Kommunernes respektive andele fremgår af bilaget til KKR
Sjællands møde d. 30. august 2021 her.
Skulle én kommune alligevel ønske at træde ud, justeres fordelingen af den kommunale
medfinansiering som udgangspunkt, så det aftalte samlede beløb fastholdes. Ønsker flere kommuner at
træde ud, fastholdes beløbet, så længe min. 85 % (14/16) deltager. Ønsker færre end 85 % (14 /16) at
medfinansiere, nedjusteres det samlede medfinansieringsbeløb og opgaverne tilpasses i dialog med
klynge-organisationen.

