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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

På bestyrelsesmødet den 13. maj besluttede bestyrelsen en overordnet synopsis for 

Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-23.  

 

Overordnet synopsis for strategien: 

• Forord (1 side) 

• Indledning (2 sider) 

• Forudsætninger for vækst (tværgående indsatsområder) (13-17 sider) 

• Styrkepositioner og spirende teknologiområder (sektorspecifikke kapitler) 

(12-14 sider) 

• Turisme (2-3 sider) 

• Lokale udfordringer og muligheder (regionale kapitler) (22-29 sider) 

• Grænseoverskridende samarbejder (2 sider) 

• Afslutning 

 

Under dette dagsordenspunkt vil bestyrelsen blive præsenteret for foreløbige forslag 

til indhold i strategiens indledning, kapitlet om grænseoverskridende samarbejde 

samt de tre tværgående indsatsområder: innovation, grøn omstilling samt globalise-

ring og internationalisering.  

 

Strategiens indledende kapitel (bilag 2.2.2.): 

Det foreslås, at indledningen anvendes til at tydeliggøre Danmarks Erhvervsfremme-

bestyrelses mandat og hvilket genstandsfelt, bestyrelsen agerer inden for ift. den 

brede erhvervs- og vækstpolitik. Det vil ligeledes være i indledningen, at erhvervs-

fremmebestyrelsens ambitioner tydeliggøres i form af en vision og overordnede mål-

sætninger. Desuden kan fremhæves, at erhvervsfremmebestyrelsen sætter virksom-

hederne i centrum og påtager sig at forenkle erhvervsfremmesystemet, herunder evt. 

gennem nye modeller for samarbejdet med centrale aktører. 

 

Grænseoverskridende samarbejder (bilag 2.2.3.): 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan igangsætte og finansiere grænseoverskridende 

aktiviteter, som kan styrke udviklingen i dansk erhvervsliv, og som understøtter det stra-

tegiske fokus i strategien. Det foreslås, at kapitlet både kan beskrive hvordan Erhvervs-

fremmebestyrelsen kan understøtte etablerede grænseoverskridende samarbejder (dansk-

tysk og dansk-svensk), men også igangsætte egne indsatser. Mulige strategiske fokusom-

råder for den grænseoverskridende indsats kunne være et sammenhængende arbejdsmar-

ked, uddannelsessamarbejde, forsknings- og innovationssamarbejde samt Femern-Bælt 

forbindelsen.  

 

Tværgående indsatsområder (bilag 2.2.4) 

På bestyrelsesmødet den 13. maj drøftede og besluttede bestyrelsen tre af i alt seks 

tværgående indsatsområder. Under dette dagsordenspunkt skal de sidste tre tværgå-

ende indsatsområder præsenteres, drøftes og besluttes. Disse er: 

• Innovation 

• Grøn omstilling 
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• Globalisering og internationalisering 

 

Drøftelsen indeholder som på sidste bestyrelsesmøde en indledende præsentation fra 

Pluss Leadership.  

 

Derudover vil de one-pagers, der er blevet udarbejdet af sekretariatet, indeholdende 

udkast til alle seks tværgående indsatsområder (bilag 2.2.3), blive drøftet. De seks 

one-pagers for de tværgående indsatsområder er bygget op efter følgende skabelon: 

• Indledning til området 

• Udfordrings- og mulighedsbillede 

• Mulige strategiske fokusområder 

 

Frem mod forelæggelsen af et samlet strategi-udkast for bestyrelsen på mødet den 24. 

september vil der blive arbejdet med en yderligere fokusering af de tværgående ind-

satsområder, herunder af i forhold til at understøtte sammenhæng uden overlap til 

eksisterende nationale strategier, politikker og indsatser.  

Diskussionspunkter Bestyrelsen kan drøfte: 

• det foreslåede indhold i det indledende kapitel og kapitlet om grænseover-

skridende samarbejde. 

• de præsenterede findings fra de decentrale workshops. 

• indhold i one-pagers for de seks tværgående indsatsområder. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

• godkender, at sekretariatet arbejder videre med det foreslåede indhold i det 

indledende kapitel og kapitlet om grænseoverskridende samarbejde. 

• bekræfter og evt. fokuserer de tre indsatsområder: innovation, grøn omstil-

ling samt globalisering og internationalisering samt drøfter og evt. fokuserer 

indholdet i disse mhp. det videre arbejde med strategien. 

• godkender one-pagers med overordnet indhold i de tre tværgående indsats-

områder, som blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde, med henblik på at give 

retning til sekretariatets udarbejdelse af kapitler til strategien. 

 

 


