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ERHVERVSMINISTERIET 

Bilag 5.3: Notat om rammerne for strategien  

 

Nedenfor beskrives de rammer, som lov om erhvervsfremme fastlægger for stra-

tegien for den decentrale erhvervsfremmeindsats.  

 

Strategiens formål, funktion og indholdselementer 

Strategiens formål er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem en sam-

menhængende decentral erhvervsfremmeindsats på tværs af hele Danmark.  

 

Strategien skal danne grundlaget for udmøntningen af de decentrale erhvervs-

fremmemidler og bidrage til et velfungerende offentligt erhvervsfremmesystem, 

hvor indsatsen er sammenhængende og koordineret, så det undgås, at der igang-

sættes overlappende erhvervsfremmeinitiativer med offentlig støtte.  

 

Strategien skal tage udgangspunkt i regionale og lokale styrker og udfordringer, 

og den skal være koordineret med regeringens relevante nationale strategier, fx 

på det erhvervspolitiske, forsknings- og innovationspolitiske, turismepolitiske 

og internationale område, samt med strategier og aktører på det uddannelses- og 

beskæftigelsespolitiske område.  

                   

Det fremgår derudover af lovens bemærkninger, at strategien skal: 

• Bidrage til en mere fokuseret indsats med bedre kvalitet og med ud-

gangspunkt i virksomhedernes stedbaserede behov, herunder lokale og 

regionale vækstudfordringer, rammevilkår og erhvervsspecialisering; 

• Integrere udmøntningen af EU’s strukturfondsmidler og erhvervsfrem-

meprojekter, som tidligere er finansieret af de regionale udviklingsmid-

ler; 

• Udpege 10-12 erhvervs- og teknologiområder (styrkepositioner) og et 

mindre antal start-up klynger inden for spirende teknologier og marke-

der, hvor der fremadrettet kan udbydes offentlig finansiering til klynger 

og innovationsnetværk; 

• Indeholde sektorspecifikke og regionale kapitler om lokalt forankrede 

indsatser; 

• Være rammesættende for kommunale erhvervsudviklingsinitiativer, idet 

kommunale indsatser, der går videre end at bedrive virksomhed i den 
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pågældende kommune, fremover skal varetages inden for rammerne af 

den samlede strategi for den decentrale indsats.  

 

Inddragelse og bidragydere 

Bestyrelserne for de seks nye erhvervshuse samt filialbestyrelsen på Bornholm 

skal bidrage til strategien fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, herunder i 

formuleringen af regionale kapitler, for at underbygge den lokale forankring.  

 

Det Nationale Turismeforum skal ligeledes bidrage til strategien for så vidt angår 

turisme, ligesom det fremgår af lovens bemærkninger, at både bestyrelsen og 

sekretariatet som led i strategiprocessen forventes at have dialog med relevante 

regionale og lokale aktører, f.eks. kommunekontaktrådene, klyngeorganisatio-

ner, lokale erhvervsorganisationer, viden- og uddannelsesinstitutioner m.v. An-

dre relevante interessenter skal inddrages efter behov, herunder andre myndig-

heder, virksomheder, interesseorganisationer mv. 

  

Løbetid 

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

 

Strategiens sammenhæng med programmering af EU's strukturfonde 

Med det nye erhvervsfremmesystem samles strukturfondsmidlerne hos Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse. Udmøntningen af strukturfondsmidlerne skal 

tage udgangspunkt i strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats. Mid-

lerne kan bruges til de formål og aktiviteter, der er beskrevet i strukturfondsprog-

rammerne. Bestyrelsen vil løbende blive inddraget i den kommende udarbejdelse 

af strukturfondsprogrammerne for perioden 2021-2027, se notat om EU's struk-

turfonde og prioriteter under programmerne under dagsordenspunkt nr. 3 for 

nærmere information herom (bilag 3.1.3).  
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