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Dagsordenspunkt 

2.1 
Cover - Status og proces Bilag 2.1.1. 

 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Under dette dagsordenspunkt vil bestyrelsen blive præsenteret for den justerede 

tidsplan for strategiprocessen.  

 

Justeret tidsplan for strategiprocessen: 

Med baggrund i bestyrelsens bemærkninger til den tids- og procesplan, der blev fo-

relagt på bestyrelsesmødet den 26. juni, forelægges bestyrelsen forslag til justeret 

tidsplan for strategiprocessen (bilag 2.1.2). 

Den justerede tidsplan betyder, at: 

• Fra den 25. september til den 10. oktober 2019 indarbejdes bestyrelsens even-

tuelle justeringer i strategien. 

• Strategien sendes i seks ugers offentlig høring (henover efterårsferien) fra 

den 11. oktober til den 24. november 2019. 

• På baggrund af høringssvar udarbejder sekretariatet et høringsnotat og fore-

tager eventuelle justeringer som følge af høringssvar. Erhvervshusene invol-

veres for så vidt angår eventuelle justeringer af de regionale kapitler. 

• Inden jul sendes den justerede strategi, hvor ændringer som følge af høringen 

er indarbejdet, med ændringsmarkeringer til kommentering i bestyrelsen. 

• På bestyrelsesmødet den 21. januar 2020 forelægges bestyrelsen det endelige 

udkast til strategien til godkendelse. 

• Ultimo januar 2020 forelægges erhvervsministeren strategien med henblik på 

endelig aftale. Den nærmere proces herfor er endnu ikke fastlagt.  

• Strategien lanceres og træder i kraft i februar 2020. Den nærmere proces her-

for er heller ikke fastlagt.  

 

Efter at have forholdt sig til den skitserede tids- og procesplan skal bestyrelsen tage 

stilling til følgende afledte procestrin: 

• For at kunne udmønte midler på bestyrelsesmødet den 21. januar 2020 skal 

Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 forlænges. Det kræver, at besty-

relsen indstiller en forlængelse til erhvervsministeren, jf. lov om erhvervs-

fremme.  

• Som led i sekretariatets behandling af høringssvar skal bestyrelsen beslutte, 

om der skal udarbejdes et høringsnotat, hvor væsentlige bemærkninger fra 

høringssvarene fremgår inkl. tilhørende bemærkninger. Høringsnotatet vil 

efterfølgende blive offentliggjort.  

 

Diskussionspunkter Bestyrelsen kan drøfte den justerede tidsplan for strategiprocessen, og de afledte 

procestrin.  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

• godkender den justerede tidsplan for strategiprocessen. 

• indstiller til erhvervsministeren, at Strategi for decentral erhvervsfremme 

2019 forlænges til og med februar 2020. 

• beslutter, at der som led i høringen udarbejdes et høringsnotat, som efterføl-

gende offentliggøres.   
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