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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til opgave at igangsætte og finan-

siere decentrale erhvervsfremmeindsatser. Det fremgår bl.a. af loven, at besty-

relsen skal: 

• Udarbejde lokale og landsdækkende programmer og udbyde projekter 

til opfyldelse af strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats. 

• Tildele midler til lokale og tværgående turismeprojekter. 

• Igangsætte og finansiere grænseoverskridende og internationale akti-

viteter. 

 

Bestyrelsen skal ligeledes afgive indstilling til erhvervsministeren om anven-

delse af midler Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Social-

fondsfond.  

 

I 2019 er der på finansloven afsat 345,7 mio. kr. til erhvervsfremmeaktiviteter 

(inkl. turisme) og til medfinansiering af Regional- og Socialfondsprojekter. 

De forventede restmidler på Regionalfonden udgør ca. 245 mio. kr. og på So-

cialfonden ca. 163 mio. kr., jf. bilag 6.3. 

 

Bestyrelsen skal inden for den lovgivningsmæssige og økonomiske ramme og 

med udgangspunkt i den decentrale erhvervsfremmestrategi udmønte disse 

midler. I forlængelse af strategien foreslås det, at bestyrelsen fastlægger en 

udmøntningsplan for 2019, bl.a. ud fra en række udmøntningsprincipper (se 

mulige principper i bilag 6.4), som kan udgøre en overordnet retning for be-

styrelsens udvælgelse af konkrete projekter.  

 

Det bemærkes, at regionerne desuden fra 1. januar 2019 overdrager ca. 350 

igangværende erhvervsfremmeprojekter til Erhvervsstyrelsen for i alt ca. 3 

mia. kr., jf. bilag 6.3. Heraf udgør finansiering med de tidligere regionale er-

hvervsudviklingsmidler 1,2 mia. kr. og finansiering via EU´s strukturfonde 

1,8 mia. kr. Projekterne afsluttes løbende frem mod 2022. 

 

Diskussionspunk-

ter 

Bestyrelsen kan tage en første drøftelse af opgaven med at udmønte midler til 

erhvervsfremme, herunder om der ønskes udarbejdet en udmøntningsplan, mu-

lige principper for udmøntning, forslag til indsatsområder mv.  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om der ønskes udarbejdet en udmønt-

ningsplan, samt drøfter mulige udmøntningsprincipper.  
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