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Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og bestyrelserne for de tværkommunale Er-

hvervshuse har givet udtryk for, at de ønsker et tæt og tillidsfuldt samarbejde.  

 

Samarbejdet foregår allerede på tre områder:  

 

Deltagelse i hinandens bestyrelsesmøder 

Erhvervshusenes bestyrelsesformænd deltog i Danmarks Erhvervsfremmebestyrel-

ses møde den 26. marts 2019. På dette møde gav bestyrelserne gensidigt udtryk for, 

at de ønsker en løbende dialog, herunder jævnligt at deltage i hinandens bestyrelses-

møder. Erhvervshusenes bestyrelsesformænd er inviteret til at deltage i Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelses møde igen den 14. november 2019 med henblik på bl.a. 

at evaluere det første års samarbejde i det nye erhvervsfremmesystem, drøfte den 

afsluttende fase i strategiprocessen samt drøfte opmærksomhedspunkter for fremti-

dige udmøntninger. Erhvervshusene kan også invitere Danmarks Erhvervsfremme-

bestyrelse til at deltage i deres bestyrelsesmøder.      

 

Strategiudvikling 

Erhvervshusenes bestyrelser har aktivt bidraget i udarbejdelsen af den kommende 

strategi for decentral erhvervsfremme 2020–2023, herunder særligt i udarbejdelsen 

af de regionale kapitler. Som led i dette samarbejde vil Erhvervshusenes bestyrelser 

også få en aktiv rolle i forbindelse med håndtering af de indkomne høringssvar, der 

retter sig mod de regionale kapitler.  

  

Data- og analysesamarbejde 

Ifølge etableringsaftalen for Erhvervshusene skal sekretariatet for Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse bistå Erhvervshusene med specifikke analyser og viden om 

erhvervsforholdene i deres respektive områder. Der er nedsat en analysegruppe med 

deltagelse af Erhvervshusene, KL og Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremme-

bestyrelse som er i gang med at drøfte ønsker og prioriteter som led i analysesamar-

bejdet. 

 

Evaluere overlap  

Foruden ovenstående tre punkter foreslås det, at Danmarks Erhvervsfremmebesty-

relse inddrager Erhvervshusenes bestyrelser i sin opgave med at evaluere sammen-

hængen i den decentrale erhvervsfremmeindsats, herunder om der etableres overlap-

pende erhvervsfremmeindsatser. Erhvervshusene er centralt placerede enheder i er-

hvervsfremmesystemet og besidder relevant viden og indsigt i regionale og lokale 

forhold. Det er en viden, der ligeledes kan inddrages i Danmarks Erhvervsfremme-

bestyrelses arbejde med fremtidige udmøntningsplaner. Format og hyppighed for 

evalueringen vil skulle fastlægges nærmere.  

 

Videre proces 

Hvis Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ønsker at inddrage Erhvervshusenes be-

styrelser i evalueringsarbejdet, vil Sekretariatet for Danmarks 
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Erhvervsfremmebestyrelse gå i dialog med Erhvervshusene for eventuelle bemærk-

ninger samt med henblik på den videre tilrettelæggelse af arbejdet. 

Diskussionspunkter Bestyrelsen kan drøfte:  

• Om Erhvervshusenes bestyrelser skal inddrages i bestyrelsens arbejde med at 

evaluere sammenhængen i den decentrale erhvervsfremmeindsats. 

• Forslag til emner, der kan drøftes med Erhvervshusenes bestyrelsesformænd 

på bestyrelsesmødet den 14. november. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter hovedlinjerne i det fremadrettede 

samarbejde med Erhvervshusenes bestyrelser, og at sekretariatet på baggrund heraf 

går i dialog med Erhvervshusene med henblik på at tilrettelægge det konkrete sam-

arbejde.  
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