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Høringssvar til Region Syddanmarks Udviklingsstrategi 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil gerne kvittere for modtagelsen af ud-

kast til den regionale udviklingsstrategi for Region Syddanmark. 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har med erhvervsfremmereformen fået til 

opgave at koordinere og udarbejde en samlet strategi for den decentrale er-

hvervsfremmeindsats med det formål at gøre det nemt og enkelt for virksomhe-

derne at finde rundt. Bestyrelsen lægger derfor vægt på, at der ikke via den re-

gionale udviklingsstrategi etableres forventninger til, at regionen gennemfører 

aktiviteter, som er overlappende i forhold til Danmarks Erhvervsfremmebesty-

relses strategi, og at indsatserne sammentænkes på tværs.  

 

Bestyrelsen har med interesse læst udkast til Region Syddanmarks udviklings-

strategi 2019-2023 og ser positivt på regionens overordnede ambition om at bi-

drage til FN´s Verdensmål. Det ligger ligeledes Danmarks Erhvervsfremmebe-

styrelse på sinde, at den kommende decentrale erhvervsfremmestrategi kommer 

til at bidrage til en bæredygtig udvikling.  

 

Herudover ser bestyrelsen positivt på regionens fokus på et velfungerende 

grænseoverskridende samarbejde. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil in-

den for den decentrale erhvervsfremmeindsats ligeledes have blik for at bidrage 

til sammenhæng i indsatsen, herunder at en positiv udvikling i regionen sker i 

tæt samarbejde med Erhvervshusene og andre regionale og lokale parter.     

 

Det foreliggende udkast til Region Syddanmarks regionale udviklingsstrategi 

giver ikke bestyrelsen anledning til bekymringer i forhold til at forudse overlap 

til den decentrale erhvervsfremmestrategi. 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tager således Region Syddanmarks regio-

nale udviklingsstrategi til efterretning i forventning om, at fremtidige indsatser 

i regi af strategien vil blive koordineret med de indsatser, som Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse støtter. 

 

Regionerne bidrager desuden til den samlede decentrale erhvervsfremmestra-

tegi gennem repræsentation i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og i Er-

hvervshusenes bestyrelser. Herigennem kan regionerne bidrage til det strategi-

ske arbejde med den decentrale erhvervsfremmeindsats, og bl.a. derved sikre 

sammenhæng til de øvrige regionale udviklingsopgaver.  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil fremadrettet søge tættere dialog og 

samarbejde med regionerne med henblik på at sikre sammenhæng og en koor-

dineret indsats til gavn for den regionale udvikling. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jakob Riis 
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