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ERHVERVSMINISTERIET 

Bilag 5.2: Baggrund om rammerne for strategien  

 

Med vedtagelsen af den nye lov om erhvervsfremme får Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse til opgave at formulere en strategi for den decen-

trale erhvervsfremmeindsats, der danner grundlaget for udmøntningen af 

den decentrale erhvervsfremmeindsats, og som skal gælde fra 2020 og 

frem. Af lovens overgangsbestemmelser fremgår det, at erhvervsministe-

ren kan udarbejde en midlertidig strategi for den decentrale erhvervsfrem-

meindsats for 2019.  

 

Med udgangspunkt i lov om erhvervsfremme gennemgås i det følgende 

de væsentligste hovedlinjer for udarbejdelsen af den midlertidige strategi 

for 2019 samt rammerne for bestyrelsens egen strategi for 2020 og frem. 

 

Erhvervsministerens midlertidige strategi for 2019 

 

Formål  

Erhvervsministeren kan udarbejde en midlertidig strategi for den decen-

trale erhvervsfremmeindsats for 2019. Hensigten med en midlertidig stra-

tegi er at understøtte en smidig overgang til det nye erhvervsfremmesy-

stem og give Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en strategisk ramme, 

så bestyrelsen allerede fra starten af 2019 kan igangsætte erhvervsfrem-

meindsatser til gavn for virksomhederne.   

 

Den midlertidige strategi udarbejdes med udgangspunkt i de eksisterende 

regionale vækst- og udviklingsstrategier, nationale erhvervspolitiske stra-

tegier mv. samt eksisterende programmer for strukturfondene. Strategien 

vil ikke definere nye erhvervspolitiske prioriteter, men udelukkende 

samle eksisterende prioriteter. 

 

Forventet indhold og proces 

Erhvervsstyrelsen er ved at udarbejde udkast til strategi for decentral er-

hvervsfremmeindsats i 2019, som overordnet indeholder følgende ele-

menter:  
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1. Beskrivelse af erhvervsfremmereformen 

2. Pejlemærker for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (i henhold 

til deres lovbundne opgaver og principperne i Forenklingsudval-

gets rapport) 

3. Tværgående indsatsområder (Foreløbigt: Digitalisering og anven-

delse af nye teknologier; Grøn og cirkulær omstilling, Innovation- 

og vidensamarbejder, Iværksætteri og vækstambitioner, Kvalifice-

ret arbejdskraft til lokale behov, Internationale samarbejder samt 

Turisme- og destinationsudvikling) 

4. Regionale kapitler (som for hvert Erhvervshus’ geografi skitserer 

strategiske fokusområder, potentialer mv.) 

 

Som led i udarbejdelsen af den midlertidige strategi har Erhvervsstyrelsen 

afholdt møder med repræsentanter for sekretariaterne for de seks Vækst-

fora for at få input vedr. de tidligere regionale vækst- og udviklingsstrate-

gier. Derudover har de fem Kommunekontaktråd hver især indsendt 

skriftlige forslag til hovedprioriteter inden for deres geografiske områder. 

Erhvervsstyrelsen har efterfølgende afholdt møde om forslagene med 

kommunaldirektører fra Kommunekontaktrådene. Derudover inddrages 

Det Nationale Turismeforum for så vidt angår turismeindsatsen. 

 

Efter bestyrelsesmødet den 20. december vil udkast til midlertidig strategi 

blive færdiggjort og forelagt erhvervsministeren mhp. offentliggørelse ul-

timo januar 2019. 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi fra 2020 og frem 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde én samlet strategi 

for den decentrale erhvervsfremmeindsats, herunder for yderområderne. 

Strategien skal danne grundlaget for udmøntningen af den decentrale er-

hvervsfremmeindsats og skal bidrage til et velfungerende offentligt er-

hvervsfremmesystem, hvor indsatsen er sammenhængende og koordine-

ret, så det undgås, at der igangsættes overlappende erhvervsfremmeinitia-

tiver med offentlig støtte. 

 

Det fremgår af loven og lovbemærkningerne, at bestyrelsen skal udar-

bejde én samlet strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats, herun-

der for yderområderne. Strategien skal tage udgangspunkt i regionale og 

lokale styrker og udfordringer, og være koordineret med regeringens re-

levante nationale strategier, fx på det erhvervspolitiske, forsknings- og in-

novationspolitiske, turismepolitiske og internationale område, samt med 

strategier og aktører på det uddannelses- og beskæftigelsespolitiske om-

råde.  

                   

Det fremgår derudover af lovens bemærkninger, at strategien skal: 

• Integrere udmøntningen af EU’s strukturfondsmidler og erhvervs-

fremmeprojekter, som tidligere er finansieret af de regionale ud-

viklingsmidler; 
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• Udpege erhvervs- og teknologiområder inden for hvilke, der kan 

udbydes finansiering til klynger; 

• Indeholde sektorspecifikke og regionale kapitler om lokalt foran-

krede indsatser; 

• Være rammesættende for kommunale erhvervsudviklingsinitiati-

ver, idet kommunale indsatser, der går videre end at bedrive virk-

somhed i den pågældende kommune fremover skal varetages in-

den for rammerne af den samlede strategi for den decentrale ind-

sats;  

 

Bestyrelserne for de seks nye Erhvervshusene skal bidrage til strategien 

fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, herunder i formuleringen af re-

gionale kapitler, for at underbygge den lokale forankring.  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal ligeledes sikre, at der indhen-

tes bidrag fra Det Nationale Turismeforum vedrørende turisme. Andre re-

levante interessenter inddrages efter behov, herunder andre myndigheder, 

virksomheder, interesseorganisationer mv. 

 

Løbetid 

Der er ikke i loven fastsat en tidsmæssig ramme for strategiens løbetid. 
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