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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om henlæggelse af 
visse beføjelser efter lov om erhvervsfremme til 
Erhvervsstyrelsen og afskæring af administrativ rekurs af 
afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen og Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse 

Danske Regioner har den 19. november 2018 modtaget en høringsanmodning 
vedr. udkast til bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser efter lov om 
erhvervsfremme til Erhvervsstyrelsen og afskæring af administrativ rekurs af 
afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremme-
bestyrelse. Udkastet til bekendtgørelse er en udmøntning af den nye lov om 
erhvervsfremme, som for tiden behandles i Folketinget. 
 
Danske Regioner finder, at forslaget til lov om erhvervsfremme er udtryk for en 
uhensigtsmæssig centralisering af indsatsen for at skabe decentral vækst og 
udvikling, og at det som følge vil blive sværere at få erhvervsfremmemidler og 
EU’s strukturfondsmidler ud at arbejde i hele Danmark. Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse vil mangle det nødvendige lokale og regionale 
kendskab til de særlige udfordringer, styrker og potentialer, som er 
karakteristiske for de forskellige dele af Danmark. Centraliseringen vil medføre, 
at det politiske ansvar for den decentrale erhvervsfremmeindsats samles hos 
markant færre personer, hvoraf et mindretal er demokratisk valgte, og hvor 
afstanden til de berørte borgere og virksomheder bliver markant større. 
 
Ifølge forslaget til ny erhvervsfremmelov kan ministeren henlægge sine 
beføjelser efter loven til en underliggende myndighed. 
 
Ifølge bekendtgørelsesforslaget vil dette ske i meget vidt omfang, idet 
erhvervsministerens beføjelser til at iværksætte erhvervsfremmeaktiviteter i 
henhold til lovens § 2, stk. 1, nr. 1-9, og stk. 2 og 3, § 3, samt § 13, stk. 5 
henlægges til Erhvervsstyrelsen.  
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De afgørelser, som styrelsen herefter træffer om at iværksætte erhvervs-
fremmeaktiviteter eller om at yde hel eller delvis finansiering hertil, kan 
desuden ikke indbringes for anden administrativ myndighed.  
 
Danske Regioner havde principielt heller set, at det var Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse, der var blevet tillagt opgaven med at iværksætte 
og medfinansiere sådanne nationale erhvervsfremmeaktiviteter. Herved kunne 
der være skabt en bedre sammenhæng i erhvervsfremmesystemet, idet 
nationale indsatser ville været blevet set i sammenhæng med de decentrale 
indsatser, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse iværksætter.  
 
Venlig hilsen 


