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På bestyrelsesmøde den 26. marts, hvor Erhvervshusenes bestyrelsesformænd var til 

stede, blev der udtrykt ønske om et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervshusenes bestyrelser. På den baggrund har se-

kretariatet udarbejdet et forslag, som skitserer Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses 

intensioner om samarbejde, herunder konkrete forslag til, hvordan samarbejdet mel-

lem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervshusenes bestyrelser kan ud-

spille sig på fire snitflader. 

 

Deltagelse i hinandens bestyrelsesmøder 

Det foreslås, at Erhvervshusenes bestyrelsesformænd årligt inviteres til at deltage i 

en drøftelse af status for den decentrale erhvervsfremmeindsats og andre udvalgte 

emner med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Drøftelsen vil blive lagt i forbin-

delse med et bestyrelsesmøde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Samtidig kan 

medlemmer af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tilbyde at deltage i bestyrelses-

møder i Erhvervshusene, hvis ønsket.   

 

Strategiudvikling 

Det foreslås, at Erhvervshusenes bestyrelser fortsat inddrages tæt i udarbejdelsen af 

strategi for decentral erhvervsfremme for 2020–2023. 

 

Data- og analysesamarbejde 

Sekretariatet skal bistå Erhvervshusenes bestyrelser med analyser og viden om er-

hvervsforholdene i den geografi, som Erhvervshuset dækker. Der nedsættes en ana-

lysegruppe med deltagelse af Erhvervshusene og sekretariatet for Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse, som skal drøfte ønsker og prioriteter i analysesamarbejdet.   

 

Evaluere sammenhæng og overlap i erhvervsfremmesystemet 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til opgave at evaluere sammenhængen i den 

decentrale erhvervsfremmeindsats, herunder om der etableres overlappende indsat-

ser, som ikke er inden for strategien for decentrale erhvervsfremmeindsatser. Det fo-

reslås, at Erhvervshusenes bestyrelser inddrages i arbejdet hermed, da de er centralt 

placeret i erhvervsfremmesystemet og har relevant indblik heri. Format og hyppighed 

af evalueringen skal fastlægges nærmere.   

 

Videre proces 

Hvis bestyrelsen godkender forslaget, vil sekretariatet gå i dialog med Erhvervshu-

sene for eventuelle bemærkninger samt gå i nærmere dialog med Erhvervshu-

sene med henblik på den videre tilrettelæggelse af det stærkere samarbejde. 

 

Diskussionspunkter Bestyrelsen kan drøfte forslaget til samarbejde med Erhvervshusenes bestyrelser.     

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at sekretariatet går i dialog med Erhvervshu-

sene og tilrettelægger samarbejdet. 

 


