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ERHVERVSMINISTERIET 

Til adressaterne på høringslisten 

Høring vedrørende forslag til lov om erhvervsfremme 

 

Hermed sendes udkast til forslag til lov om erhvervsfremme i høring. 

 

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til ud-

kastet senest:  

 

Mandag d. 13. august 2018 kl. 12.00 

 

Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg 

eller på mail til Steen Frederiksen (stefre@erst.dk) og Daniel Lauest Vistisen 

(danvis@erst.dk). 

 

 

Resumé af lovforslaget 

Lovforslaget er en del af en samlet lovpakke, der består af forslag til lov om er-

hvervsfremme, forslag til lov om ændring af lov om administration af tilskud 

fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og forslag til 

lov om ændring af lov om dansk turisme. 

 

Formålet med lovforslagene er at skabe et erhvervsfremmesystem, som bedre 

og mere effektivt understøtter vækst og virksomhedernes behov. Systemet skal 

således forenkles, kvaliteten skal øges, og ydelserne skal gøres mere efter-

spørgselsdrevet. Lovudkastene er udarbejdet på baggrund af den politiske aftale 

mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesy-

stemet indgået den 24. maj 2018.  

 

Ud over at fastlægge de nærmere rammer for offentlig erhvervsfremme er ho-

vedtrækkende i forslaget:  

 

Antallet af politisk ansvarlige niveauer reduceres til to: ét decentralt niveau 

med en stærk kommunal forankring og staten. Som konsekvens heraf afskæres 

regionerne fra egen erhvervsfremmeindsats.  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

Der etableres en Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der skal sikre en sam-

menhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs af lan-

det. Bestyrelsen skal bl.a. udarbejde en strategi for den decentrale erhvervs-

fremmeindsats, indstille strukturfondsmidler og nationale erhvervsfremmemid-

ler samt indstille erhvervs- og teknologiområder, hvor inden for der udbydes 
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statslige midler til klynger og netværksaktiviteter. Danmarks Erhvervsfremme-

bestyrelse erstatter de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd, som 

nedlægges.  

 

Erhvervshuse 

Kommunerne vil fortsat være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne. 

De kommunale væksthuse omdannes til erhvervshuse, der skal være stærke 

kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomheds-

drift og –udvikling, og som er nemt tilgængelige for virksomheder i hele lan-

det. Ved at samle den mest specialiserede erhvervsservice sikres en højere kva-

litet og adgang for alle virksomheder til de ydelser, som væksthusene i dag til-

byder til en smallere målgruppe af vækstvirksomheder. 

 

Digital platform for erhvervsfremme 

For at understøtte og fremtidssikre erhvervsfremmesystemet etableres en digital 

erhvervsfremmeplatform, der giver virksomheder og kommuner 24/7 adgang til 

information, vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, drift og udvikling 

af virksomhed m.v. Den digitale erhvervsfremmeplatform skal gøre informati-

on, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet langt mere tilgængelige for 

samtlige virksomheder i hele landet.  

 

Loven forventes fremsat i Folketinget til oktober 2018.  

 

Loven forventes at træde i kraft d. 1. januar 2019.  

 

Hvis I har spørgsmål  

 

I er velkomne til at henvende jer til en af disse kontaktpersoner med spørgsmål:  

 

• Chefkonsulent Steen Frederiksen: tlf. 35 29 17 52 eller stefre@erst.dk   

• Specialkonsulent Susanne Johansen: tlf. 35 29 17 59 eller 

susjoh@erst.dk  

• Specialkonsulent Kirstine Halken: 35 29 17 56 eller kirhal@erst.dk  

• Fuldmægtig Daniel Lauest Vistisen: tlf. 35 29 17 73 eller dan-

vis@erst.dk  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Daniel Lauest Vistisen 

Fuldmægtig 
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