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Skriftlig høring om ændring af lov om erhvervsfremme behandlet af Vækstforum 
Hovedstaden 
 
På vegne af formanden blev udkast til ændring af lov om erhvervsfremme sendt i skriftlig høring i 
Vækstforum den 3.oktober 2013. Der var frist for bemærkninger eller indsigelse mod høringssva-
ret den 10. oktober 2013.  
 
Høringen er nu afsluttet og sekretariatets forslag til høringssvar er tiltrådt. Høringssvaret er ved-
hæftet. 
 
Der har været to mindretalsudtalelser fra henholdsvis DI og fem ud af seks kommunale repræsen-
tanter.  
 
Hovedindholdet i begge drejer sig om de regionale vækstforas handlemulighed, indflydelse og 
relevans ved udarbejdelse af den kommende regionale vækst- og erhvervsudviklingsstrategi set i 
forhold til Regionsrådets kompetence. Herudover har DI en bemærkning til forslag om øget re-
præsentation fra arbejdsgiverorganisationerne. 
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Vækstforums høringssvar til forslag om lov om ændring af lov om erhvervsfrem-

me mv. 

 

Vækstforum har modtaget lovforslag om ny lov om erhvervsfremme i høring og har føl-

gende bemærkninger: 

 

 At det er positivt, at den regionale udviklingsplan og erhvervsudviklingsstrategi 

samles i en regional vækst- og udviklingsstrategi (RVUS), da det vil give mulig-

hed for en sammenhængende og fokuseret indsats, der skaber større synlighed 

og gennemslagskraft på det regionale udviklingsområde. 

 

 Hvis en ny regional vækst- og udviklingsstrategi skal have gennemslagskraft er 

det vigtigt, at styrke partnerskab mellem region, kommuner, erhvervsliv, uddan-

nelses- og videninstitutioner samt øvrige regionale aktører. Derfor er det posi-

tivt, at den nye lov netop ligger op til dette. 

 

 Det anses som positivt, at der er fokus på at styrke koordinationen mellem den 

lokale, regionale og nationale indsats for vækst og erhvervsudvikling, men at 

der kan være udfordringer ift. at sikre en helhedsorienteret indsats, 

 

 Der kan være behov for en styrket koordination via Danmarks Vækstråd, men 

de øgede beføjelser til vækstrådet er ikke uproblematiske. Der mangler en an-

erkendelse af, at regionerne har forskellige udfordringer og behov samt en re-

spekt for at strategierne er bredt forankrede og udarbejdet efter grundige drøf-

telser i vækstfora og regionsråd. Det er derfor vigtigt at få klarlagt, hvordan den 

udvidede opgave i Danmarks Vækstråds skal tilrettelægges for at sikre en 

sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Der kan eventuelt tænkes i en 

høring af den samlede strategi. 

 

 Det er positivt, at udvide de områder, som strategien kan medtage. Det vil med-

virke til at sikre en helhedsorienteret strategi, samt understøtte de lokale styrker 

og udviklingsmuligheder. Der er dog behov for præcisering af ”uddannelses- og 

beskæftigelsesindsatsen”, herunder, hvad menes med ”indsats”. Ydermere en 

præcisering af hvorvidt det betyder, at en kommende RVUS i højere grad skal 



 

   Side 2  

forholde sig til den samlede beskæftigelsesindsats i regionen i samspil med be-

skæftigelsesråd og beskæftigelsesregion. 

 

 Det er positivt, at understøtte en stærkere repræsentation for arbejdstagerorga-

nisationer i Danmarks Vækstråd og Vækstforum.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Vibeke Storm Rasmussen 
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