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Bilag 5.1 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Af den nye lov om erhvervsfremme fremgår det af overgangsbestemmelserne, 

at erhvervsministeren kan udarbejde en midlertidig strategi for decentral er-

hvervsfremme for 2019, der tager udgangspunkt i eksisterende nationale og 

regionale strategier og de gældende programmer for strukturfondene.  

 

Formålet med den midlertidige strategi er at give bestyrelsen mulighed for 

allerede fra starten af 2019 at igangsætte erhvervsfremmeindsatser til gavn for 

virksomhederne parallelt med at bestyrelsen udarbejder sin ”egen” strategi for 

2020 og frem.  

 

Erhvervsministeriet arbejder på et udkast til den midlertidige strategi. Er-

hvervsstyrelsen har i den forbindelse afholdt møder med repræsentanter for 

sekretariaterne for de seks Vækstfora for at få input vedr. de tidligere regionale 

vækst- og udviklingsstrategier. Derudover har de fem Kommunekontaktråd 

hver især indsendt skriftlige forslag til hovedprioriteter inden for deres geo-

grafiske områder. Den midlertidige strategis pejlemærker og tværgående ind-

satsområder ønskes drøftet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

den 20. december. Herefter vil strategien blive lagt til godkendelse hos er-

hvervsministeren med forventet offentliggørelse ultimo januar 2019. 

 

Lov om erhvervsfremme udstikker rammer for bestyrelsens egen strategi for 

den decentrale erhvervsfremmeindsats for 2020 og frem. Rammerne præsen-

teres i vedlagte bilag 5.2. På mødet vil der blive taget en første drøftelse af 

rammerne med henblik på at få bestyrelsens umiddelbare input til proces for 

udarbejdelse af strategien, indhold mv. På baggrund heraf vil der blive udar-

bejdet oplæg til strategiproces mv. til bestyrelsesmødet den 29. januar 2019. 
 

Diskussionspunk-

ter 

Bestyrelsen kan drøfte pejlemærker og tværgående indsatsområder i den mid-

lertidige strategi. Desuden kan bestyrelsen drøfte rammerne og proces for ud-

arbejdelse af den decentrale erhvervsfremmeindsats for 2020 og frem. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter pejlemærker og tværgående indsatsområ-

der i den decentrale strategi for 2019, samt rammer og proces for udarbejdelse 

af strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats for 2020 og frem. 
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