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ERHVERVSMINISTERIET 

Samarbejde om strategi for decentral erhvervsfremme 2020 og frem 

 

Kære [bestyrelse for Erhvervshus] 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal i 2019 udarbejde en ny strategi for 

decentral erhvervsfremme for 2020 og frem.  

 

Med jeres daglige kontakt og særlige kendskab til lokale virksomheders behov 

ser vi jer som en vigtig bidragyder og sparringspartner i udviklingen af en samlet 

erhvervsfremmestrategi for hele Danmark, der udnytter potentialer og håndterer 

barrierer for vækst i de forskellige dele af landet og skaber strategisk sammen-

hæng og retning i erhvervsfremmeindsatsen.  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttede på sit møde den 29. januar 2019 

en proces for udarbejdelse af strategien for decentral erhvervsfremme for 2020 

og frem, herunder for inddragelsen af Erhvervshusenes bestyrelser. Processen er 

tilrettelagt, så der kan foreligge et første udkast til strategi medio 2019 og med 

endelig godkendelse efter sommer.  

 

Med dette brev ønsker jeg at igangsætte samarbejdet om strategien og orientere 

jer om de væsentligste elementer i strategiprocessen frem mod sommer 2019. 

Nedenfor er skitseret centrale elementer i jeres inddragelse i strategiprocessen: 

 

1. Indledende beskrivelse af udfordringer, potentialer og hovedprioriteter 

inden for jeres Erhvervshus’ geografi (frist 12. april). 

2. Deltagelse i drøftelse af regionale udfordringer, potentialer og hoved-

prioriteter på møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 26. 

marts. 

3. Regionale strategiworkshops i marts-april 

4. Dialog om data- og videnunderstøttelse af regionale kapitler (februar-

marts) 

5. Forelæggelse af et samlet strategiudkast med henblik på jeres bidrag, 

herunder i formuleringen af de regionale kapitler (juli-august).  

 

De enkelte elementer gennemgås nærmere i vedlagte bilag1. 

 

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til inddragelsen og samarbejdet af 

mere generel karakter, er I velkommen til at rette henvendelse til sekretariats-

chef Søren Asp Mikkelsen på sormik@erst.dk. Jeg ser frem til et godt og tæt 

samarbejde. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jakob Riis 

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

 

                                                      
1 Det bemærkes, at Aftale om rammerne for Erhvervshuse, 2019-2020 mellem Er-

hvervsministeriet og Kommunernes Landsforening ikke er endeligt vedtaget, hvorfor 

der kan tilgå justeringer i forhold til inddragelsespunkterne. 
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Bilag 1: Beskrivelse af elementer i strategiprocessen  

 

Indledende beskrivelse af regionale udfordringer, potentialer og prioriteter 

For det første vil vi gerne invitere jer til at beskrive de overordnede udfordringer 

og potentialer, som man oplever inden for jeres område med konkrete forslag til 

hovedprioriteter for de regionale kapitler.  

 

Vi vil bede jer om, at I i jeres beskrivelse forholder jer særligt til regionale ud-

fordringer, potentialer og prioriteter inden for følgende vækstdrivere og ramme-

vilkår, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vurderer relevante i hele lan-

det: 

• Digitalisering og automatisering;  

• Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion; 

• Innovation og ny teknologi;  

• Iværksætteri;  

• Globalisering/internationalisering; 

• Grøn omstilling  

 

Beskrivelsen kan også indeholde andre rammevilkår, vækstdrivere og/eller sek-

torer, der er særligt relevante i jeres geografier, og som ikke er indeholdt i oven-

nævnte vækstdrivere. Bidraget bedes begrænset til maksimalt 10 sider og skal 

sendes til Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse senest fredag d. 

12. april, men gerne før. 

 

Jeres kontakt ift. beskrivelserne er chefkonsulent Kresten Laursen, der kan kon-

taktes på krelau@erst.dk, eller tlf. 35291673. 

 

Deltagelse i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møde tirsdag d. 26. marts 

For det andet vil vi gerne invitere bestyrelsesformændene i Erhvervshusene til 

næste møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Mødet finder sted tirsdag 

den 26. marts i Aalborg.  

 

Formålet med deltagelsen vil bl.a. være at drøfte rammerne for samarbejde i det 

nye erhvervsfremmesystem og drøfte de overordnede prioriteter i den kommende 

strategi for 2020 og frem med medlemmerne af Danmarks Erhvervsfremmebe-

styrelse. Dagsordenen for mødet er ikke endelig fastlagt, men vi forventer at 

punktet vil vare ca. 2 timer fra kl. 12-14.  

 

Jeres kontakt ift. deltagelse i bestyrelsesmødet er chefkonsulent Line Panum, der 

kontaktes på linpan@erst.dk eller 35291311. 

 

Afholdelse af decentrale workshops 

Som led i udarbejdelsen af strategien ønsker erhvervsfremmebestyrelsen, at Se-

kretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og de enkelte Erhvervshuse 

i fællesskab arrangerer og afholder decentrale strategiworkshops i løbet af marts 

og april.  

 

Workshoppene skal inddrage en bred kreds af interessenter, herunder såvel pri-

vate som offentlige erhvervsfremmeaktører, innovationsnetværk, 
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klyngeorganisationer, videninstitutioner, erhvervsorganisationer, KKR m.fl., in-

den for hvert erhvervshus’ geografi og give viden om decentrale udfordringer, 

behov, potentialer og forslag til prioriteter.  

 

Såfremt der ikke allerede er kontakt herom, kontakter sekretariatet jeres direk-

tør snarest for at aftale nærmere omkring afholdelsen.  

 

Jeres kontakt ift. decentrale workshops er chefkonsulent Kresten Laursen, der 

kontaktes på krelau@erst.dk eller tlf. 35291673. 

 

Data- og videngrundlag for strategidannelsen 

Strategidannelsen skal understøttes af et data- og videngrundlag. På den bag-

grund har erhvervsfremmebestyrelsen besluttet at igangsætte en række analyser 

og indkøbe data, der kan danne grundlag for det videre arbejde med strategien, 

herunder data om decentrale vækstvilkår. Sekretariatet vil snarest kontakte jer 

med henblik på at etablere en tæt dialog om data- og videngrundlaget for strate-

gien, herunder de regionale kapitler.  

 

Jeres kontakt ift. de data- og videngrundlag er specialkonsulent Kirstine Halken, 

der kontaktes på kirhal@erst.dk eller 35291756. 

 

Første læsning på udkast til strategi for decentral erhvervsfremme 2020- 

På baggrund af de skriftlige bidrag fra erhvervshusenes bestyrelser, de decentrale 

workshops, de igangsatte analyser og øvrige input, herunder drøftelsen på mødet 

den 26. marts, udarbejdes et første samlet udkast til strategi, som planlægges 

drøftet på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møde d. 26. juni 2019. Umid-

delbart herefter vil dette første udkast til samlet strategi blive forelagt erhvervs-

husenes bestyrelser med henblik på bidrag, herunder ift. formuleringen af de re-

gionale kapitler.  

 

Efter drøftelse af erhvervshusenes bidrag i bestyrelsen sendes strategien i offent-

lig høring i efteråret, hvorefter den godkendes af bestyrelsen og aftales med er-

hvervsministeren frem mod årsskiftet. 
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