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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsatte på sit møde d. 29. januar 

2019 en proces, der skal lede til udarbejdelsen af en decentral erhvervsfrem-

mestrategi, der kan træde i kraft fra 2020.  

 

Bestyrelsen orienteres under dette punkt om status for de igangsatte aktivite-

ter og kan følge op på drøftelsen med erhvervshusenes bestyrelsesformænd, 

herunder i forhold til evt. justeringer i proces mv.  

 

Sekretariatet har med hjælp fra Pluss Leadership og i samarbejde med Erhvervshu-

sene planlagt og delvist gennemført en række decentrale strategiworkshops. Formålet 

har været at indhente input til strategiarbejdet, herunder viden om lokale og regionale 

forhold til brug for udarbejdelsen af strategien for 2020 og frem. På workshopsene 

lægges op til faglige drøftelser af bl.a. virksomhedsudvikling, digitalisering, turisme, 

styrkepositioner og klynger samt kvalificeret arbejdskraft.  

 

Datoer for decentrale workshops: 

• Den 13. marts i Midtjylland 

• Den 20. marts i Hovedstaden 

• Den 25. marts på Sjælland 

• Den 27. marts i Sydjylland 

• Den 28. marts i Nordjylland 

• Den 29. marts på Fyn 

• Den 1. april på Bornholm 

 

Der udarbejdes en afrapportering fra hver workshop og en samlet slutrapportering, 

som kan fungere både som input til den samlede strategi og som en del af videngrund-

laget for erhvervshusenes bidrag til de regionale kapitler.  

 

Erhvervshusenes bestyrelser skal fungere som de regionale og lokale bidragsydere og 

sparringspartnere i udviklingen af den decentrale erhvervsfremmestrategi. Det inde-

bærer bl.a. Erhvervshusenes bestyrelser har mulighed for at indsende en indledende 

beskrivelse af potentialer, udfordringer og hovedprioriteter i den decentrale erhvervs-

fremmeindsats. Fristen for bidraget er sat til den 12. april. Der er udtrykt et ønske fra 

særligt de kommunale repræsenter i Erhvervshusenes bestyrelser om mere tid til at 

udarbejde beskrivelsen og en større rolle i forbindelse med skrivningen af det første 

udkast til regionale kapitler.  

 

Øvrige igangsatte aktiviteter: 

• Sekretariatet planlægger en samlet konference i maj måned, der både er 

launch event for programmering af kommende strukturfondsprogrammer, 

national strategikonference og klynge dialog-event. Bestyrelsen er inviteret 

• Sekretariatet arbejder i øjeblikket på en samlet statistisk analyse, der inde-

holder status og udvikling i decentrale vækstvilkår. Analysens resultater ven-

tes at kunne drøftes på bestyrelsens møde i maj. 
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• Sekretariatet har desuden udsendt aktørundersøgelse vedr. udpegning af styr-

kepositioner til i alt 128 interessenter. Sekretariatet har modtaget godt 100 

svar, som aktuelt behandles.  

• Sekretariatet har derudover igangsat to analyser: en analyse af erhvervsmæs-

sige styrkepositioner og en analyse af uddannelses- og forskningsmæssige 

styrkepositioner. Begge analyser gennemføres af konsulenthuset IRIS 

Group. Analysernes resultater ventes at kunne drøftes på bestyrelsens møde 

i maj. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tager orienteringen til efter-

retning og drøfter om der skal foretages evt. justeringer af strategiprocessen   
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