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Cover - Regionale udviklingsstrategier

Bilag 6.1

Ifølge lov om erhvervsfremme kan regionerne udarbejde en regional udviklingsstrategi. Den regionale udviklingsstrategi kan omhandle regionernes lovhjemlede opgaver inden for regional udvikling, men ikke erhvervsfremme og turisme.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har modtaget Region Midtjyllands og Region
Nordjyllands regionale udviklingsstrategier i høring.
Erhvervsfremmereformen indebærer bl.a., at det skal være nemt og enkelt for virksomhederne at finde rundt i erhvervsfremmesystemet, hvorfor overlap og knopskydning skal undgås. Med henblik herpå skal bestyrelsen høres om de regionale udviklingsstrategier og forholde sig til, om udviklingsstrategierne går ind over den opgave,
som bestyrelsen har fået.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udtale sig som høringspart om regionernes
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).
Ifølge lov om erhvervsfremme skal udviklingsstrategierne i 8 ugers offentlig høring,
efter at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udtalt sig om strategierne.
Det er vurderingen, at udviklingsstrategien for Region Midtjylland på en række punkter kan indikere potentielle overlap til den decentrale erhvervsfremmestrategi og indsats. I høringssvaret anbefaler bestyrelsen, at teksten nogle steder forklares nærmere, ligesom det enkelte steder anbefales, at initiativer eller temaer spilles ind som
et bidrag til den kommende decentrale erhvervsfremmestrategi. Det fremhæves ligeledes, at bestyrelsen vil være opmærksom på, at de indsatser, der efterfølgende skal
udmønte den regionale udviklingsstrategi, ikke overlapper med de ansvarsområder
og indsatser, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har ansvar for.
For at klarlægge det fremtidige indhold i de regionale udviklingsstrategier vil Erhvervsstyrelsen i samarbejde med de relevante ressortministerier udarbejde en vejledning vedrørende de regionale udviklingsopgaver.
Den regionale udviklingsstrategi for Region Nordjylland forventes at kunne behandles på bestyrelsesmødet den 13. maj 2019.

Diskussionspunkter

Indstilling

Bestyrelsen kan drøfte udkast til høringssvar til Region Midtjylland med udgangspunkt i udviklingsstrategien.
Det indstilles, at vedlagte udkast til høringssvar godkendes og sendes til Region
Midtjylland.

