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Under dette dagsordenspunkt vil bestyrelsen blive præsenteret for foreløbige
forslag til indhold i strategiens indledning.

8600 Silkeborg
Tlf.

Strategiens formål, fokus og virkeområde
I indledningen vil Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses ambitioner tydeliggøres i form af mission, vision og overordnede målsætninger. Mission, vision og
overordnede målsætninger vil tage udgangspunkt i lov om erhvervsfremme, men
bliver fremstillet i et mere levende sprog. Strategien skal tilgodese alle virksomheder og fremme vækst, udvikling og produktivitet i hele landet. Det foreslås
endvidere, at indledningen præsenterer Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses
mandat, hvilket genstandsfelt Danmark Erhvervsfremmestyrelse agerer inden for
ift. den brede erhvervs- og vækstpolitik, og hvilken rolle strategien for decentral
erhvervsfremme spiller, dens varighed og samspil med konkrete handleplaner,
der giver en ramme for de konkrete udmøntninger.
Stærke partnerskaber og forenkling i erhvervsfremmesystemet
Bestyrelsen har en væsentlig funktion i at forenkle og fremme et sammenhængende erhvervsfremmesystem med udgangspunkt i virksomhedernes behov. For
at varetage denne funktion lægges der op til, at erhvervsfremmebestyrelsen kan
gentænke modeller for samarbejdet med centrale aktører, herunder eksempelvis
gennem partnerskaber, aftaler og kontrakter (som supplement til udmøntning af
midler gennem annonceringer og puljer).
FN’s Verdensmål
Med et erhvervspolitisk blik kan verdensmålene være katalysator for, at danske
virksomheder bidrager til at løse nogle af verdens største udfordringer, og samtidig fremtidssikre virksomheden og få del i det store indtjeningspotentiale, der
findes. En henvisning til FN’s verdensmål og erhvervsfremmebestyrelsens opfattelse af egne opgaver indenfor denne ramme kan evt. anskueliggøres i indledningen, såfremt bestyrelsen ønsker at præsentere sit arbejde med reference til en
større, international ramme. Der kan – som en overligger på strategien – fokuseres på mål nr. 17 ”Partnerskaber for handlinger” med understregning af, at bestyrelsen gennemfører sit mandat i partnerskaber med relevante aktører.
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