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Høring af Lov om erhvervsfremme 

Med forbehold for regionsrådets godkendelse. Indtil videre er der alene tale om 
bemærkninger fra regionens administration. 

Udkast til ny Lov om erhvervsfremme er sendt i høring. I forbindelse med Region Ho-
vedstadens høringssvar vil jeg benytte lejligheden til at pege på særlige udfordringer i 
lovudkastet og samtidig opfordre til, at loven på nogle områder justeres for at sikre de 
bedste rammevilkår for dansk erhvervsliv i fremtiden.     

Erhvervsfremme – fokus på regionale og lokale forskelle og behov  
Det bekymrer mig, at ansvaret for at koordinere og udvikle regionale vækst- og ram-
mevilkår ikke er entydigt forankret/placeret fremadrettet. Dermed er der stor risiko 
for, at regionernes mangeårige erfaring med at samle regionale aktører fra erhvervsliv, 
uddannelsesinstitutioner, organisationer mv. om en fælles retning og konkrete indsat-
ser med øje for regionale forskelle vil gå tabt.  

Jeg vil derfor opfordre til, at 
• regionerne involveres direkte i udformning af de regionale kapitler i erhvervsfrem-

mestrategien 
• der udpeges flere repræsentanter fra regionerne til Danmarks Erhvervsfremmebe-

styrelse og til erhvervshusenes bestyrelser 

Dette for at sikre sammenhæng og synergi i indsatsen samt at sikre sammenhæng til 
den regionale udviklingsstrategi. De to strategier hænger tæt sammen og kan ikke ses 
isoleret fra hinanden.  

Regional udvikling – klare og stærke ambitioner 
Det er positivt, at regionerne fortsat står i spidsen for at sikre en balanceret regional 
udvikling via ansvaret for den regionale udviklingsstrategi. Men jeg efterlyser en klar 
og stærk ambition for de regionale udviklingsopgaver og for hovedstadens vigtige 
rolle som hele Danmarks vækstmotor i lovforslaget.  

I Region Hovedstaden ønsker vi at understøtte, skærpe og accelerere en udvikling, der 
imødekommer fremtidens behov og krav, herunder sikrer en klar og tydelig kobling til 
FN’s verdensmål. Ligeledes ønsker vi at bidrage til at sikre, at udspil om Hovedstaden 
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2030 bygger videre på det, der allerede virker og give plads til den faglighed, viden og 
kompetence, der findes blandt regionale parter i dag. 
 
Jeg vil derfor opfordre til, at  
• regionernes udviklingsopgaver og ambitionerne på området fremgår klart i den 

kommende lov om erhvervsfremme  
• Region Hovedstaden, kommunerne og andre aktører inviteres til at deltage i den 

kommende Hovedstadskommissions arbejde om udspil til Hovedstaden 2030.   
 
Grænseoverskridende og internationalt samarbejde som driver for vækst 
Det er positivt, at der er mulighed for at videreføre eksisterende grænseoverskridende 
samarbejder som Greater Copenhagen og internationale samarbejder om tiltrækning af 
EU-midler som Copenhagen EU Office. Vi har i Region Hovedstaden gennem de sid-
ste 5 år arbejdet intensivt for at opbygge det grænseoverskridende samarbejde Greater 
Copenhagen. Greater Copenhagen er med 4 mio. indbyggere i Østdanmark og Sydsve-
rige en stor vækstmotor for Danmark og en metropolregion af internationalt format. Vi 
noterer os dog, at der ikke allerede i lovforslaget er fastlagt regler og rammer for vare-
tagelse af tværnationalt samarbejde, men at disse regler først fastsættes efter ønske fra 
regionsrådene. 
 
Vi risikerer at tabe mange gode resultater og indsatser på gulvet, hvis der ikke handles 
hurtigt i forhold til at videreføre indsatserne, ikke mindst de vækstskabende initiativer.  
 
Jeg vil derfor opfordre til, at  
• erhvervsministeren hurtigst muligt tager de nødvendige skridt til, at grænseover-

skridende og internationale samarbejder kan fortsætte uhindret fra januar 2019.  
 
Stærke klynger udspringer af stærke økosystemer 
Region Hovedstaden arbejder i dag aktivt med at udvikle og koordinere indsatser, der 
understøtter Greater Copenhagens stærke life science klynge baseret på regionens 
stærke forsknings- og innovationsmiljøer. Det er vigtigt at sikre, at der også i 2019 er 
tilstrækkelige specialiserede kompetencer og netværk til at løfte opgaver inden for højt 
specialiseret erhvervsfremme.  
 
Region Hovedstaden har specialiserede kompetencer og erfaringer fra udvikling og 
koordinering af blandt andet Copenhagen Healthtech Cluster, samarbejdet om tiltræk-
ning af kliniske afprøvninger i NEXT og samarbejdet om at udnytte potentialet i 
forskningsanlæggene ESS og MAX IV i Lund.   
 
Jeg vil derfor opfordre til, at  
• regionerne også fremadrettet inddrages i at udvikle og koordinere indsatser mål-

rettet life science og øvrige klyngers rammer og vilkår.  

Fokus på den gode overgang 
Aftalen om erhvervsfremme sætter en brat stopper for Region Hovedstadens samarbej-
der med bl.a. Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen – samarbejder, der 
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bl.a. har resulteret i, at Wonderful Copenhagen er blandt verdens 5 bedste turismeor-
ganisationer, mens Copenhagen Capacity har sikret Hovedstaden og Greater Copenha-
gen prisen som Europamester i tiltrækning af udenlandske investeringer.  
 
Jeg frygter, at værdifuldt arbejde risikerer at gå tabt i overgangsperioden, indtil et nyt 
system er klar til at tage over.  
 
Nogle af vores erhvervsfremmeorganisationer, fx Copenhagen Capacity, kan se frem 
til væsentlig formindsket finansiering, og en længere overgangsperiode ville give mu-
lighed for at sikre, at opgaver ikke bliver tabt og fremtidig finansiering kan komme på 
plads.  
 
Hvad angår EU midler, så er Danmark i en kritisk fase hvori der bliver forhandlet om 
kommende fordeling, og hvis vi ikke udmønter midlerne fra nuværende programperi-
ode 2014-2020, skal de tilbagebetales til EU. Det vil være en indikation af, at vi ikke 
behøver så mange midler i den næste periode. Jeg er bekymret for, at centraliseringen 
øger risikoen herfor. I den nuværende periode kan vi se, at andelen af udmøntede mid-
ler af de nationale midler er noget lavere end andelen udmøntede regionale midler. 
 
Jeg vil derfor opfordre til, at 
• datoen for lovens ikrafttrædelse udskydes til eksempelvis 1. juni 2019. 
• der afsættes de midler, der skal til for at fortsætte det gode arbejde allerede fra ja-

nuar 2019, når vi her i regionen ikke længere har beføjelser til at understøtte de to 
organisationers aktiviteter 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Sophie Hæstorp Andersen 
 
 
Bilag:  
Uddybende notat om høringssvar vedr. ny Lov om erhvervsfremme fra Region Hoved-
staden 
 




