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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Bestyrelsen skal i 2019 udarbejde en ny strategi for decentral erhvervsfremme 

for 2020 og frem. Der skal tages stilling til processen for udarbejdelse af stra-

tegien samt til overordnede prioriteter og tværgående indsatsområder.  

 

Procesoplægget (bilag 5.2.1) tager højde for de lovfastsatte rammer (jf. bilag 

5.3) og er tilrettelagt, så der kan foreligge et udkast til strategi før sommer 

2019. Oplægget præsenterer ligeledes et forslag til, hvordan erhvervshusenes 

bestyrelser inddrages og bidrager til et samlet strategiudkast, herunder i for-

muleringen af de regionale kapitler. Forslaget følger linjen i udkast til ramme-

aftalen for erhvervshusene, som forventes indgået i [februar] mellem KL og 

erhvervsministeren. Der planlægges bl.a. afholdt decentrale strategiwork-

shops med en bred kreds af regionale interessenter. Derudover lægges op til 

inddragelse af Det Nationale Turismeforum, øvrige nationale aktører samt ak-

tører på klyngeområdet. 

   

Strategien foreslås behandlet på alle bestyrelsesmøder i 1. halvår af 2019: 

- Januar: Drøfte og beslutte overordnede prioriteter og indsatsområder 

samt godkendelse af procesplan og budget. 

- Marts: Drøfte udfordringer og potentialer, erhvervshusenes beskrivelser 

af overordnede udfordringer, potentialer og forslag til prioriteter, konso-

lidering af klynger samt foreløbige resultater af igangsatte analyser og 

aktiviteter mv. 

- Maj: Drøfte løsninger i form af indsatsområder, prioriterede erhvervs- 

og teknologiområder (styrkepositioner) mv. på baggrund af analysere-

sultater og input fra inddragelse af interessenter.  

- Juni: Drøfte udkast til strategi. 

 

Det bemærkes, at procesoplægget understøtter sammenhæng mellem bestyrel-

sens strategi og rammerne for udmøntningen af EU’s strukturfondsmidler i 

Danmark i de nuværende strukturfondsprogrammer (2014-2020) og program-

meringen af de nye strukturfondsprogrammer (2021-2027) (jf. bilag 3.1.3). 

 

Der lægges op til at igangsætte en række analyser og indkøbe data, der kan 

danne grundlag for bestyrelsens arbejde med strategien, samt at afsætte midler 

til ekstern facilitering af strategiworkshops. I alt budgetteres der med 4.0 mio. 

kr., hvoraf der lægges op til, at erhvervsfremmebestyrelsen afsætter 2.0 mio. 

kr.   

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen:  

• drøfter og beslutter strategiens overordnede prioriteter og indsatsom-

råder og fælles generelle kriterier for udpegningen af styrkepositioner, 

• godkender procesplanen for udarbejdelsen af strategien, 

• godkender, at der afsættes 2,0 mio. kr. til data- og analyseunderstøt-

telse mv. samt facilitering af strategiprocessen i 2019. 
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