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Bilag: Forslag til ændringer i Forenklingsudvalgets model for er-
hvervsfremme 

Danske Regioner foreslår følgende konkrete ændringer i forhold til forenk-
lingsudvalgets anbefalinger: 
  
Strategi for erhvervsfremmeindsatsen 
 

• Den nationale erhvervsfremmebestyrelse vedtager en strategi for den 
nationale erhvervsfremme primært med fokus på den direkte virksom-
hedsrettede rådgivning og ydelser, der udmøntes via de regionale er-
hvervshuse og gennem nationale programmer (fx Innovationsfonden). 

  

• Strategier for udvikling af de regionale vækstvilkår og den regionale er-
hvervsudvikling fastlægges decentralt inden for rammerne af den nati-
onale strategi. Det sker via de regionale vækst- og udviklingsstrategier, 
der vedtages af regionsrådet i samarbejde med kommuner og øvrige re-
gionale aktører.  
 

• De fem erhvervsfremmebestyrelser bidrager med de erhvervs- og 
vækstrettede dele af de regionale strategier. Dette udgør også et bidrag 
til den nationale erhvervsfremmestrategi.  

 
Det udgør en forenkling i forhold til i dag, idet det bliver de samme stra-
tegiske sigtelinjer, der indgår i den nationale strategi og de regionale 
strategier. Det er samtidig en forenkling, at der sker en sammenlægning 
af vækstforaene og væksthusenes bestyrelser.  
  

Udmøntning af midler til 1-1 rådgivning 
 

• Den nationale erhvervsfremmebestyrelse udmønter den del af de stats-
lige midler, regionale midler og EU-midler, der afsættes til den direkte 
virksomhedsrettede udvikling/programmer. Den nationale pulje af EU's 
strukturfondsmidler, der i dag udgør ca. 10 pct., vil fremover herefter 
udgøre ca. 25 pct.  
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Det udgør en forenkling i forhold til i dag, når disse midler til de direkte 
virksomhedsrettede ydelser fremover udmøntes under en samlet stra-
tegi. 
 
Modellen respekterer princippet om, at ingen bør kunne bevillige midler 
til sig selv, idet midler til erhvervshusenes ydelser udmøntes af den nati-
onale erhvervsfremmebestyrelse. 

 

Udmøntning af midler til anden erhvervsfremme 
 

• Øvrige regionale midler og EU-midler, der skal styrke de regionale 
vækstvilkår gennem anden erhvervsfremme end de direkte virksom-
hedsprogrammer, udmøntes decentralt inden for rammerne af den re-
gionale vækst- og udviklingsstrategi. Det handler fx om kvalificeret ar-
bejdskraft, forskningsmiljøers virksomhedssamarbejde og turisme. 
 

• I forbindelse med udpegning af de 10-12 landsdækkende klynger skal de 
regionale erhvervsfremmebestyrelser sikre forankring i eksisterende re-
gionale vækstmiljøer og bidrage med medfinansiering. 
 

• De fem erhvervsfremmebestyrelser indstiller til regionsrådet om anven-
delsen af midlerne. Hermed sikres en decentral og demokratisk foran-
kring. Det sikrer også - som det er hensigten med EU-midlerne - at de 
understøtter de særlige udfordringer og muligheder i de enkelte regio-
ner. Og det sikrer, at der også fremover er incitament til at etablere re-
gionale partnerskaber mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, 
region og kommuner, som fx Center for Industriel Elektronik på Als. Re-
gionen sekretariatsbetjener den regionale erhvervsfremmebestyrelser i 
forhold til indstillinger om anvendelsen af EU's strukturfondsmidler. 
 

• Det foreslås i forlængelse heraf, at sammensætningen af den nationale 
erhvervsfremmebestyrelse ændres, så regionerne også bliver repræ-
senteret i den nationale erhvervsfremmebestyrelse. 
  

Forslag til effektivisering af erhvervsfremmeindsatsen 
Som en del af erhvervs- og iværksætterpakken, som regeringen, Dansk Folke-
parti og Radikale Venstre indgik aftale om i november 2017, skal der findes en 
besparelse på 150 mio. kr. i erhvervsfremmesystemet. Vi foreslår, at besparel-
sen findes ved følgende effektiviseringer: 
 

• Kommunerne effektiviserer med 50 mio. kroner gennem en digitalise-
ring af den kommunale erhvervsservice og en samling af 1-1 vejledning 
i de fem regionale erhvervshuse, jf. Forenklingsudvalgets vurdering af, 
at dette både kan højne kvaliteten og nedbringe kommunernes udgifter 
markant.  
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• Regionerne effektiviserer med 50 mio. kroner ved ikke længere at igang-
sætte erhvervsfremme med fokus på 1-1 rådgivning af virksomheder. 

 

• Staten effektiviserer med 50 mio. kroner, fx gennem Forenklingsudval-
gets forslag om afvikling af Markedsmodningsfonden og innovations-
agenterne.  
 
 

Oversigt: Forenklingsudvalgets forslag og Danske Regioners ændringsforslag  
 
 

Emne 
Forslag fra  

Forenklingsudvalget 
Forslag fra  

Danske Regioner 

Fokus for er-
hvervsfremme 

Fokus på 1-1 rådgivning af 
virksomheder. 

Foruden 1-1 rådgivning også fo-
kus på virksomhedernes regio-
nale vækstvilkår, f.eks. adgang til 
kvalificeret arbejdskraft, forsk-
ningsmiljøers virksomhedssamar-
bejde og turisme 

Strategi for  
erhvervs-
fremme 

Danmarks Erhvervsfremme-
bestyrelse får ansvaret for at 
udforme og udmønte en 
strategi for erhvervsfremme 
i hele Danmark – herunder 
beslutte hvilke decentrale 
indsatser, der skal gennem-
føres. 

Danmarks Erhvervsfremmebesty-
relse udformer national strategi 
for erhvervsfremme vedr. 1-1 
rådgivning. De regionale er-
hvervsfremmebestyrelser leverer 
regionale bidrag hertil. 
 
De regionale erhvervsfremmebe-
styrelser fastlægger strategier for 
udvikling af decentral erhvervs-
fremme og sikrer sammenhæng 
til de regionale vækst- og udvik-
lingsstrategier. 

Midler til 1-1 
rådgivning 

Danmarks Erhvervsfremme-
bestyrelse udmønter midler 
til den erhvervsfremme, der 
omhandler 1-1 rådgivning.  

Enig ift. 25 pct. af strukturfonds-
midlerne. Øvrig del af struktur-
fondsmidler udmøntes decen-
tralt. 
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Midler til den  
decentrale er-
hvervsfremme-
indsats 

Danmarks Erhvervsfremme-
bestyrelse udmønter midler 
til decentrale erhvervsfrem-
meindsatser via en centrali-
sering af EU’s strukturfonds-
midler og regionale udvik-
lingsmidler 

De regionale erhvervsfremmebe-
styrelser indstiller midler til de-
centrale erhvervsfremmeindsat-
ser vedr. virksomhedernes vækst-
vilkår. Regionsråd udmønter. 

Klyngeindsats 

Danmarks Erhvervsfremme-
bestyrelse udpeger og finan-
sierer 10-12 landsdækkende 
klyngeorganisationer. 

Enig, men de regionale erhvervs-
fremmebestyrelser medfinansie-
rer og sikrer forankring i eksiste-
rende regionale vækstmiljøer. 

National  
Bestyrelse* 

Medlemmer (maksimalt 14): 
6 fra virksomheder, herun-
der formand 
5 fra kommuner 
1 fra arbejdstagere 
1 fra videninstitution 
Evt. 1 fra staten 

Medlemmer (i alt 13): 
7 fra virksomheder, herunder for-
mand 
2 fra kommuner 
2 fra regioner 
1 fra arbejdstagere 
1 fra videninstitution 
Staten har observatørpost 

Regionale  
Bestyrelser* 

Medlemmer (i alt 9): 
4 fra virksomheder 
3 fra kommuner 
1 fra region 
1 fra videninstitution 
 

Medlemmer (i alt 14): 
6 fra virksomheder 
2 fra kommuner 
2 fra regioner 
2 fra arbejdstagere 
2 fra videninstitutioner 
Staten har observatørpost 

 

*Hvis der kun er kommunal repræsentation i bestyrelserne, vil det være vanskeligt at anlægge 

et helhedssyn på virksomhedernes udfordringer på tværs af kommunegrænser.  

Den kommunale tendens til suboptimering bekræftes af rektor på Aalborg Universitet og med-

lem af Forenklingsudvalget, Per Michael Johansen, i Nordjyske den 7. april 2018: 

”Det har været svært at få nogle gruppers repræsentanter, især de kommunale, til at tænke 

bredt på, hvad der ville være godt for hele regionen […] Man anser sig som repræsentant for 

den enkelte kommune.” 

 

 

 


