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Kort  

sagsfremstilling 

 

Erhvervshusenes bestyrelser skal fungere som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses 

regionale og lokale bidragsydere og sparringspartnere i udviklingen af den decentrale 

erhvervsfremmestrategi. Konkret skal erhvervshusenes bestyrelser bidrage i udarbej-

delsen af regionale kapitler til strategien for at underbygge den lokale forankring. 

 

De syv formænd for erhvervshusenes bestyrelser er derfor inviteret til en drøftelse af 

rammerne for samarbejdet i det nye erhvervsfremmesystem og de overordnede prio-

riteter i erhvervshus-geografierne som input til den kommende strategi for 2020 og 

frem. 

 

Erhvervshusene er knudepunkter i det forenklede erhvervsfremmesystem, hvor de 

bl.a. skal tilbyde specialiseret erhvervsservice til alle virksomheder – på alle stadier i 

virksomhedens livscyklus. Erhvervshusene er derudover operatører på en række ek-

sisterende erhvervsfremmeprojekter og kan fremover være operatører på projekter, 

der ligger i forlængelse af deres kerneopgaver. 

 

Et yderligere formål med bestyrelsesformændenes deltagelse er at indlede en direkte 

dialog mellem de syv bestyrelser og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for at gøre 

afstanden så lille som muligt og skabe personlige relationer. 

 

Følgende deltager fra Erhvervshusenes bestyrelser under dagsordenspunktet: 

- Mogens Gade, bestyrelsesformand, Erhvervshus Nordjylland 

- Søren Olesen, bestyrelsesformand, Erhvervshus Midtjylland 

- Torben Blaaholm, næstformand, Erhvervshus Sydjylland 

- Mads Bonde Hansen, medlem, Erhvervshus Fyn 

- John Brædder, bestyrelsesformand, Erhvervshus Sjælland 

- Henrik Rasmussen, bestyrelsesformand, Erhvervshus Hovedstaden 

- Winni Grosbøll, bestyrelsesformand, Erhvervshus-filial Bornholm 

 

I forhold til strategiprocessen afholder sekretariatet og erhvervshusene decentrale 

strategiworkshops i marts og april for at få input til den kommende strategi for de-

central erhvervsfremme fra en række aktører. Herefter fremsender Erhvervshusenes 

bestyrelser et indledende bidrag om de overordnede udfordringer, potentialer og ho-

vedprioriteter, som bestyrelserne oplever inden for de enkelte erhvervshuses opland. 

 

Fristen for bidraget er sat til den 12. april 2019. I den videre proces bliver bestyrel-

serne for erhvervshusene forelagt et samlet strategiudkast mhp. bidrag, herunder til 

formuleringen af de regionale kapitler. Der kan efterfølgende være en dialog om er-

hvervshusenes bidrag mhp. præcisering. 

 

Vedlagt er procesplanen for strategiudarbejdelse for 2020 og frem, jf. bilag 2.2., samt 

brev fra Jakob Riis til erhvervshusenes bestyrelsesformænd, jf. bilag 2.3. 

 

Diskussionspunkter Bestyrelsen og repræsentanterne for erhvervshusenes bestyrelser kan drøfte: 

 

Vedrørende rammerne for samarbejdet: 

1. Hvordan kan det nye system, og dermed også Danmarks Erhvervsfremmebe-

styrelse og erhvervshusene, bedst understøtte virksomhedernes behov? 

2. Hvordan sikrer vi det bedste samarbejde fremover? 
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3. Der er fremlagt en køreplan frem mod en endelig strategi ved udgangen af 

året, der indeholder bred inddragelse – og en særlig rolle for erhvervshusenes 

bestyrelser. Er der brug for justeringer af tidsrammer, inddragelseselementer 

eller andre forhold? 

 

Vedrørende den kommende strategi og foreløbige overvejelser i erhvervshusene: 

1. Hvad bliver de største udfordringer for virksomhederne i erhvervshusenes 

forskellige geografier i de kommende år? 

2. Hvor er de største potentialer for virksomhederne i erhvervshusenes for-

skellige geografier i de kommende år? 

3. Hvordan sikres det, at erhvervsfremmeinitiativer fremadrettet får større kri-

tisk masse, hænger sammen på tværs af landet og samtidig imødegår virk-

somhedernes udfordringer og potentialer? 

 
 

Indstilling 

Det indstilles, at rammerne for samarbejdet og de overordnede prioriteter i den kom-

mende strategi for 2020 og frem drøftes. 
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