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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Bestyrelsen vedtog på mødet den 29. januar 2019 en procesplan for udarbejdelsen af 

strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats 2020 og frem. På baggrund af 

mødet med formænd og repræsentanter for Erhvervshusenes bestyrelser den 26. marts 

2019 besluttede bestyrelsen at justere processen med henblik på at give mere tid til 

erhvervshusenes inddragelse. 

 

Sekretariatet har udarbejdet en revideret procesplan for strategien, som er vedlagt som 

bilag (bilag 2.1.2 og 2.1.3). Fokus i den reviderede procesplan er på samarbejdet med 

erhvervshusene om udarbejdelsen af de regionale kapitler, processen for udvælgelse 

af styrkepositioner (herunder indhentning af datagrundlag) samt efterårets hørings- og 

godkendelsesproces. Det bemærkes, at tidsplanen indeholder en relativt kort offentlig 

høring på to uger i oktober måned.  

 

Den justerede tidsplan indebærer, at erhvervshusenes bestyrelser har fået længere tid 

til at levere deres indledende bidrag til strategien og at erhvervshusene vil blive invol-

veret dybere i strategiarbejdet, herunder i formuleringen af de regionale kapitler. Be-

styrelserne for erhvervshusene har ultimo april indleveret deres skriftlige bidrag. Bi-

dragene er vedlagt (bilag 2.1.5).  

 

I tillæg til ovenstående justeringer er der i procesplanen tilføjet et midlertidigt under-

udvalg, der skal styrke forståelsen af samspillet mellem erhvervsstyrker og forskning- 

og teknologistyrker i relation til bestyrelsens opgave med at udpege erhvervs- og tek-

nologiområder, jf. separat dagsordenspunkt 2.3 (bilag 2.3.3). 

 

Der er modtaget syv bidrag til den decentrale strategi fra erhvervshusene. Bidragene 

har generelt fokus på at beskrive regionale udfordringer, erhvervsmæssige styrker og 

tværgående vækstdrivere. 

 

Med afsæt i bidragene fra Erhvervshusene og et eksempel på et regionalt kapitel fra 

strategien for 2019 (bilag 2.1.6) lægges op til en drøftelse af og godkendelse af et 

overordnet format for de regionale kapitler.  

 

Første fase af strategiprocessen (januar – april 2019) har haft fokus på at etablere et 

videngrundlag gennem forskellige analyser, samt at få input til strategien fra et bredt 

sæt af interessenter via syv decentrale workshops. Som afslutning på første fase præ-

senteres resultaterne af data- og videngrundlaget under dagsordenspunkt 2.2. og 2.3. 

 

Anden fase (maj – august 2019) indeholder især skrivefasen, hvor der vil blive udar-

bejdet et udkast til strategi. Der lægges op til følgende overordnede disposition for 

strategien: 

• Indledning – strategiens virkeområde og opbygning (2 sider) 

• Forudsætninger for vækst – tværgående indsatsområder (13-17 sider) 

• Styrkepositioner og spirende teknologiområder – sektorspecifikke kapitler 

(12-14 sider) 

• Grænseoverskridende samarbejder 
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• Turisme (2-3 sider) 

• Lokale udfordringer og muligheder – regionale kapitler (22-29 sider, herunder 

3-4 pr. erhvervshus) 

• Afslutning (2 sider) 

 

Dispositionen med foreslået angivelse af kapitlernes længde er vedlagt som bilag (bi-

lag 2.1.4).  

 

Lov om erhvervsfremme sætter ikke ramme for varigheden af strategien. Det vil så-

ledes være op til bestyrelsen af fastlægge denne. Varigheden har bl.a. betydning for, 

hvor detaljeret og konkret de forskellige indsatsområder beskrives.  

 

Der er en række hensyn, som kan tages i betragtning i fastlæggelsen af strategiens 

varighed. Det drejer sig bl.a. om sammenhæng med de faglige dagsordener, som be-

styrelsen ønsker at sætte, udpegningsperiode for bestyrelsens medlemmer (bestyrel-

sen er nedsat frem til 1. april 2022), relevante indsatser såsom midler til klynger (In-

novationsnetværksprogrammet kører fra 2021-2024) og den kommende struktur-

fondsperiode 2021-2027.   

 

Det foreslås, at strategien får en mellemlang varighed på fire år, dvs. vil gælde fra 

2020 og eksempelvis til udgangen af 2023 med mulighed for revision i løbet af peri-

oden, såfremt bestyrelsen beslutter det senere. Det foreslås herudover, at strategien 

som udgangspunkt suppleres af ét- eller to-årige handlingsplaner, som konkretiserer, 

hvordan de decentrale erhvervsfremmemidler vil blive udmøntet i de enkelte år. 

 

 

Diskussionspunkter 
Bestyrelsen kan drøfte den foreslåede disposition for strategien. Bestyrelsen kan li-

geledes drøftelse det overordnede format for de regionale kapitler med udgangspunkt 

i vedlagte eksempel på et regionalt kapitel fra 2019 strategien (bilag 2.1.6). 

 

Bestyrelsen kan derudover drøfte varigheden af den kommende decentrale erhvervs-

fremmestrategi.  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager den reviderede procesplan til efterretning. Proces-

planen er revideret med udgangspunkt i bestyrelsens besluttede ændringer på møde 

den 26. marts 2019.  

 

Det indstilles endvidere, at bestyrelsen godkender: 

• det overordnede format for strategien, herunder de regionale kapitler, samt 

• at strategien for decentral erhvervsfremme får en mellemlang varighed på 

fire år, dvs. vil gælde fra 2020-2023, med mulighed for revision i løbet af 

perioden, såfremt bestyrelsen beslutter det senere. 

  

Endelig indstilles det, at bestyrelsen drøfter de indledende beskrivelser fra Erhvervs-

husenes bestyrelser, herunder regionale særtræk ift. udfordringer, erhvervsmæssige 

styrker og tværgående vækstdrivere. 
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