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Danske Regioners kommentarer til forslag fra Forenklingsudvalget 

 

Forenklingsudvalget har fremlagt forslag til et nyt erhvervsfremmesy-
stem. Danske Regioner bakker op om udvalgets ambition om forenkling og ef-
fektivisering, men advarer samtidig mod en massiv centralisering, hvor opga-
ven med at skabe gode vækstvilkår for virksomheder i hele Danmark sam-
les på få hænder placeret i staten.  

 

Der er gode elementer i forslaget 

Der er en række gode elementer i Forenklingsudvalgets model, som i høj grad 
afspejler de anbefalinger og forslag, som Danske Regioner tidligere har spillet 
ind til udvalget: 

 

• Danske Regioner er enige med udvalget i, at der er behov for forenk-
ling for virksomhederne samt en effektivisering og digitalisering af er-
hvervsfremmesystemet. 

• Danske Regioner kan bakke op om, at der nedsættes en national er-
hvervsfremmebestyrelse. 

• Danske Regioner er enige i forslaget om, at fem regionale erhvervs-
huse skal give virksomhederne et overblik over erhvervsfremmeydel-
serne samt være én fysisk og digital indgang til erhvervsfremmesyste-
met. 

• Danske Regioner er desuden enige i forslaget om færre klynger - kon-
kret én landsdækkende klynge pr. erhvervsmæssigstyrkeposition. 
 
  

Forenklingsudvalgets model rummer dog alvorlige problemer 

 

For det første indebærer forslaget en kraftig centralisering af både midler og 
strategi i den regionale vækstindsats. Det vil svække mulighederne for at 
skabe vækst og udvikling i hele Danmark og gå imod ambitionerne om et Dan-
mark i balance. 
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Det fremgår af forslaget fra udvalget, at "Det vil således fremover være besty-
relsen (den nationale erhvervsfremmebestyrelse), der beslutter, hvilke decen-
trale erhvervsfremmeindsatser, der skal gennemføres”. 

 

En national, central strategi for al erhvervsfremme i Danmark kan ikke stå 
alene, da den ikke vil kunne afspejle det regionale erhvervslivs styrker og ud-
fordringer, have tilstrækkeligt blik for yderområderne eller basere sig på styr-
ken i regionale partnerskaber mellem virksomheder, videninstitutioner og of-
fentlige myndigheder. 

 

Der er forskel på virksomhedernes vækstvilkår i Holte og Hanstholm, og en er-
hvervsfremmeindsats, der afkobles fra de regionale vækstvilkår og behov, risi-
kerer at blive virkningsløs. 

 

En samling af administrationen af strukturfondsmidlerne i staten vil ikke med-
føre en mere enkel og smidig administration for virksomhederne. Tværtimod. 
Det er bureaukratiske EU-krav og komplekse nationale rammer, der besværlig-
gør administrationen, ikke det faktum at udmøntningen foregår rundt omkring 
i landet - tæt på de regionale partnerskaber, der søger midlerne, og de virksom-
heder, der skal have gavn af dem. 

  

• Derfor foreslår Danske Regioner, at EU's strukturfondsmidler og regio-
nale midler til at skabe vækst og udvikling i hele Danmark IKKE centrali-
seres i en national erhvervsfrembestyrelse, men udmøntes decentralt. 
Pengene skal ud og arbejde i hele landet, og vi skal understøtte de gode 
løsninger, der passer til erhvervsliv og arbejdsmarked i den enkelte re-
gion.  

  

• Derfor foreslår Danske Regioner, at den nationale erhvervsfremmebe-
styrelse og regeringen med fordel kan fastlægge ambitiøse nationale 
vækstmål, der skal indfries gennem de decentrale indsatser og de regi-
onale vækst- og udviklingsstrategier. 

  

• Derfor foreslår Danske Regioner, at der bliver en markant forenkling af 
regelsættet for EU's strukturfondsmidler i den nye EU-budgetperiode 
fra 2020. 

  

For det andet er erhvervsfremmeindsatsen mere end virksomhedsrådgiv-
ning. Udvalget lægger op til, at erhvervsfremmeindsatsen kun fokuserer på 1-
til-1 rådgivning af virksomheder og ser bort fra andre centrale regionale vækst-
vilkår, som er afgørende for virksomheder i hele Danmark.  
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Det gælder ikke mindst adgang til kvalificeret arbejdskraft, samarbejde med 
forskningsmiljøer, gode transportmuligheder samt turismeudvikling. De regio-
nale vækstvilkår skal hænge sammen for virksomhederne – ikke ses som isole-
rede øer. Medarbejdere med de helt rette kompetencer er eksempelvis en for-
udsætning for virksomhedernes digitale omstilling. 

 

• Derfor foreslår Danske Regioner, at der sikres en tæt sammenhæng 
mellem den nationale erhvervsfremmestrategi og de regionale vækst- 
og udviklingsstrategier, der netop har et helhedsblik på de regionale 
vækstvilkår - også i yderområderne.  
 
For at kunne sikre denne sammenhæng skal regionerne - som i dag - 
være repræsenteret i den nationale erhvervsfremmebestyrelse og have 
en stærkere placering i de regionale erhvervshuses bestyrelser.  

 

Regionerne er uafhængige af snævre lokalinteresser og er i stand til at repræ-
sentere helheden i den enkelte region, herunder hensynet til yderområderne. 
Derfor har regionerne mulighed for at definere og prioritere de strategiske sats-
ninger, som kan forbedre vækstvilkårene i den enkelte region. 

 

Regionernes styrke er desuden at etablere regionale partnerskaber, hvor virk-
somheder, videns- og uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder 
sammen sætter den strategiske retning for landsdelen og investerer i langsig-
tede indsatser, der fokuserer på den enkelte regions konkrete vækstpotentia-
ler- og udfordringer.  

 

Et eksempel er Center for Industriel Elektronik på Als, hvor Region Syddanmark 
i partnerskab med Danfoss, Linak, Syddansk Universitet og Sønderborg Kom-
mune understøtter regionens energiteknologiske virksomheder med en ny 
skræddersyet ingeniøruddannelse og forsknings- og innovationsfaciliteter i ver-
densklasse. Samarbejde mellem sygehuse og life science-virksomheder og den 
nye ingeniøruddannelse i Kalundborg er andre eksempler.  

   

For det tredje bør en forenkling af klyngestrukturen hænge tæt sammen med 
de særlige regionale styrkepositioner.  

 

• Derfor foreslår Danske Regioner, at udpegningen af de 10-12 lands-
dækkende klynger skal ske med afsæt i de regionalt forankrede er-
hvervsmæssige styrkepositioner og vækstmiljøer, hvor etablerede virk-
somheder, startups, videninstitutioner og offentlige myndigheder har 
etableret stærke regionale samarbejder. Danske Regioner bakker op 



    

4 
 

 

om, at den nationale erhvervsfremmebestyrelse med, regional delta-
gelse, udpeger de landsdækkende klynger. 

 

Danske Regioner er klar til at bidrage med konstruktive justeringer, der kan 
rette op på problemerne med den markante centralisering i Forenklingsudval-
gets forslag og skabe grundlaget for et enkelt, effektivt og digitaliseret er-
hvervsfremmesystem, der kan sikre en styrket erhvervsfremme for virksomhe-
derne og gode vækstvilkår i hele Danmark. 

 

For yderligere oplysninger kontakt: 

 

Stephanie Lose, formand for Danske Regioner: 2533 0982 

Ulla Astman, næstformand for Danske Regioner: 3023 6454 

Lotte Holten, centerchef i Danske Regioner, tlf. 2211 0980 

 

 

 

 


