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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Ifølge lov om erhvervsfremme kan regionerne udarbejde en regional udviklingsstra-

tegi. Strategien kan omhandle regionernes opgaver inden for regional udvikling, 

men det forudsættes, at aspekter vedr. erhverv, turisme og vækst ikke indgår, så der 

ikke forekommer overlap til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for den 

decentrale erhvervsfremmeindsats. 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udtale sig som høringspart om regioner-

nes udviklingsstrategier, jf. lov om erhvervsfremme, § 9, stk. 1, nr. 5: 

• Bestyrelsen skal høres forud for regionsrådets vedtagelse af strategien. 

• Regionen er forpligtet til at følge bestyrelsens anbefalinger eller at afgive 

en redegørelse med begrundelse for ikke at følge (følg-eller-forklar). 

• Udviklingsstrategierne skal i 8 ugers offentlig høring, efter at Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse har udtalt sig om strategierne. 

 

Baggrunden herfor er, at der skal være en decentral koordination mellem strategi-

erne med henblik på at sikre sammenhæng mellem den regionale udviklingsindsats 

og den decentrale erhvervsudvikling, så overlap undgås og systemet bliver lettere 

og mere enkelt for virksomhederne at finde rundt i.  

 

Bemærkninger til høringssvar fra Region Midtjylland 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har modtaget bemærkninger fra Region 

Midtjylland på bestyrelsens tidligere høringssvar og har endvidere modtaget Region 

Nordjyllands og Region Syddanmarks regionale udviklingsstrategier i høring.  

 

Det foreslås, at Region Midtjylland modtager en kvitteringsskrivelse fra bestyrel-

sen, hvor det fremgår, at bestyrelsen med tilfredshed noterer, at regionen erklærer, 

at der ikke er risiko for overlap mellem den midtjyske regionale udviklingsstrategi 

og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi, og at regionens besvarelse ligele-

des betrygger bestyrelsen i, at indsatserne vil være koordinerede og gå hånd-i-hånd 

med de initiativer, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter.  

 

Høring af regional udviklingsstrategi fra Region Nordjylland 

I høringssvaret til Region Nordjylland foreslås det, at bestyrelsen ser positivt på re-

gionens overordnede ambition om at bidrage til FN´s Verdensmål, da det ligeledes 

ligger Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på sinde, at den kommende decentrale 

erhvervsfremmestrategi kommer til at bidrage til en bæredygtig udvikling. Herud-

over foreslås det, at bestyrelsen bemærker, at udviklingsstrategien indeholder et fo-

kus på erhvervsudvikling, som bestyrelsen anbefaler udgår af den regionale udvik-

lingsstrategi, da det forudsættes, at aspekter vedr. erhverv og vækst ikke indgår. 

Herudover fremgår det, at formuleringer om, at ”indsatser vil blive gennemført i 

partnerskaber af skiftende karakter”, kan efterlade virksomhederne med en usikker-

hed omkring Region Nordjyllands rolle i erhvervsfremmeindsatsen.   
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Det bemærkes, at bestyrelsen ifølge referatet ikke fandt anledning til at anvende 

”følg-eller-forklar”-princippet. Det afsendte høringssvar er offentliggjort i bilag 

4.4.    

 

Høring af regional udviklingsstrategi fra Region Syddanmark 

I høringssvaret til Region Sydjylland foreslås det, at bestyrelsen ligeledes ser posi-

tivt på regionens overordnede ambition om at bidrage til FN´s Verdensmål, og at 

bestyrelsen herudover ser positivt på regionens fokus på et velfungerende grænse-

overskridende samarbejde. Sidst fremgår det, at bestyrelsen ikke finder anledning til 

at forudse overlap mellem den regionale udviklingsstrategi og den decentrale er-

hvervsfremmestrategi.  

 

Fremadrettet dialog mellem erhvervsfremmebestyrelsen og regionerne 

Regionerne er repræsenteret i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og i Erhvervs-

husenes bestyrelser og kan derigennem bidrage til den samlede decentrale erhvervs-

fremmestrategi, hvor regionernes øvrige opgaver kan sammentænkes. 

 

For at fremme sammenhæng og effekt i den samlede indsats mhp. at fremme en lo-

kal og regional udvikling til gavn for såvel virksomheder som borgere i alle dele af 

landet kan det overvejes at gøre tiltag for at fremme dialogen yderligere. Det kunne 

være at invitere en bredere kreds fra regionerne til at deltage på et bestyrelsesmøde 

med henblik på at drøfte fremtidige indsatser inden for eksempelvis kvalificeret ar-

bejdskraft. 

  

I alle svarene fremgår det det derfor afslutningsvist, at Danmarks Erhvervsfremme-

bestyrelse ser frem til en konstruktiv videre dialog og et godt samarbejde. 

 

 

Diskussionspunkter 

Bestyrelsen kan drøfte udkast til svar på Region Midtjyllands bemærkninger, samt 

høringssvar til Region Nordjylland og Region Syddanmark med udgangspunkt i de-

res respektive udviklingsstrategier. 

 

Bestyrelsen kan drøfte formen for videre dialog og samarbejde med regionerne med 

henblik på bl.a. at fremme en sammenhængende og koordineret indsats.  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles:  

• at bestyrelsen tager Region Midtjyllands svar til efterretning og at der sendes 

en kvitteringsskrivelse,  

• at udkast til høringssvar til Region Nordjylland og Region Syddanmark god-

kendes og sendes, samt 

• at den fremadrettede dialog og samarbejdet med regionerne drøftes.  
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