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Udkast til høringssvar til Region Midtjylland 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil gerne kvittere for modtagelse af den 

regionale udviklingsstrategi for Region Midtjylland. 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til opgave at bidrage til, at reformen af 

den decentrale erhvervsfremme implementeres efter hensigterne og til gavn for 

virksomhederne. Det indebærer, at bestyrelsen skal sikre en stærkere sammen-

hæng i den decentrale erhvervsfremmeindsats på tværs af landet, der skal gøre 

indsatsen nemmere at finde rundt i, navnlig for mindre virksomheder, og fjerne 

uhensigtsmæssige overlap.  

 

Regionerne kan efter høring af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udarbejde 

en regional udviklingsstrategi. Udarbejder regionerne en strategi, kan den om-

fatte regionernes lovhjemlede opgaver inden for regional udvikling, som aktuelt 

er kollektiv trafik, uddannelse, kultur og miljø, samt i tilknytning hertil den frem-

tidige udvikling i regionen, infrastruktur, udvikling i yderområderne, natur og 

rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning samt evt. grænseoverskri-

dende samarbejder. 

 

Lov om erhvervsfremme fastsætter, at den regionale udviklingsstrategi ikke må 

omhandle erhvervsfremme, herunder turisme, og at de regionale udviklingsstra-

tegier udarbejdes under hensyntagen til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses 

strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats. 

 

Det forhold, at regionerne skal fastsætte deres udviklingsstrategi under hensyn-

tagen til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, betyder, at der ikke må fore-

komme overlap til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for den decen-

trale erhvervsfremmeindsats. 

 

I det omfang, den regionale udviklingsstrategi har betydning for eller indvirkning 

på den regionale erhvervsudvikling, er regionerne ifølge erhvervsfremmeloven 

forpligtede til at gennemføre Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses anbefalin-

ger eller afgive en redegørelse til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvori 

det forklares og begrundes, hvorfor en anbefaling i givet fald ikke gennemføres 

(»følg-eller-forklar«-princippet). 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har noteret sig, at Erhvervsstyrelsen d. 5. 

marts 2019 har henvendt sig til regionerne med orientering om, at der vil blive 

udarbejdet en vejledning til fortolkning af hjemlen i lov om erhvervsfremme til 
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at udarbejde en regional udviklingsstrategi, herunder sammenhængen til de ek-

sisterende hjemler i anden sektorlovgivning inden for den regionale udvikling. 

Det fremhæves blandet andet, at sundhedsinnovation ikke er en regional udvik-

lingsopgave, og at de regionale udviklingsstrategier derfor ikke kan omfatte 

sundhedsinnovation. Bestyrelsen anbefaler, at dette område udgår af den regio-

nale udviklingsstrategi, hvorfor dette høringssvar ikke behandler spor 4 i det fo-

religgende udkast til udviklingsstrategien for Region Midtjylland. 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lægger vægt på at sikre sammenhæng og 

undgå signalforvirring om indsatsen over for virksomhederne. Bestyrelsen afgi-

ver dette høringssvar med henblik på at undgå overlap mellem Region Midtjyl-

lands udviklingsstrategi og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for 

den decentrale erhvervsfremmeindsats. 

 

Det er vurderingen, at der på en række punkter forekommer potentielle overlap 

mellem udviklingsstrategien og strategi for decentral erhvervsfremme 2019. Be-

styrelsen skal derfor bede om, at Region Midtjylland her følger bestyrelsens an-

befalinger. De potentielle overlap i strategiudkastet gennemgås nedenfor. 

 

Fødevareudvikling 

Under afsnit 1 i udviklingsstrategien fremgår følgende: 

- ”Præcis som kultur er fødevarer og gastronomi en katalysator for brede 

fællesskaber, stærk lokal identitet og en lyst til at udvikle lokale fødeva-

rer, produkter og smagsoplevelser”. 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er enig i, at gode vilkår for fødevareudvik-

ling og gastronomi er væsentlige. Det er således allerede et vigtigt indsatsområde 

i den eksisterende erhvervsfremmeindsats, og der er som led i reformen overdra-

get flere erhvervsfremmeprojekter på fødevareområdet fra Region Midtjylland 

til Erhvervsstyrelsen. Det drejer sig bl.a. om Engagefood, der har fokus på at 

fremme kompetence og markedsudvikling i små og mellemstore fødevarevirk-

somheder med vækstvilje og -potentiale via adgang til sparring, netværk og 

hjælp til produktudvikling, markedsudvikling, branding og afsætning. 

 

På den baggrund anbefaler bestyrelsen, at afsnit og formuleringer som ovenstå-

ende, hvor den regionale udviklingsstrategi indikerer intentioner om handlinger 

inden for erhvervsrettet fødevareudvikling, helt udelades eller forklares nær-

mere. Bestyrelsen opfordrer endvidere Region Midtjylland til at spille dette tema 

ind som en prioritet i den kommende strategi for den decentrale erhvervsfrem-

meindsats. 

 

Kvalificeret arbejdskraft 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for den decentrale erhvervsfrem-

meindsats fastsætter rammerne for den decentrale indsats for at tiltrække og ud-

vikle kvalificeret arbejdskraft. Hertil har regionerne hjemmel til at deltage i pro-

jekter om kvalificeret arbejdskraft under Den Europæiske Socialfond, udbudt af 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og en række hjemler i relation til ung-

domsuddannelserne inden for Undervisningsministeriets område. Det er derfor 

et område, hvor der er en risiko for overlap mellem Danmarks Erhvervsfremme-

bestyrelses indsats og indsatsen i den regionale udviklingsstrategi, hvorfor det er 

vigtigt med koordinering på området. Det vurderes derfor nødvendigt, at regio-

nen er opmærksom på, at regionens indsats skal afstemmes med strategien for 

den decentrale erhvervsfremmeindsats for at undgå overlap. 
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Eksempelvis indikerer følgende formulering under strategispor 2, at Region 

Midtjylland har intentioner om en aktiv indsats for tiltrækning af udenlandsk ar-

bejdskraft, hvilket ikke er en regional udviklingsopgave. Derfor bør hensigten 

med nedenstående formulering forklares nærmere: 

- ”Samtidig skal vi også gøre det attraktivt for udenlandsk arbejdskraft at 

vælge den midtjyske region som arbejdsdestination”. 

 

Regionerne kan bidrage til at skabe partnerskaber mellem uddannelsesinstitutio-

ner, virksomheder, myndigheder mv. om kvalificeret arbejdskraft inden for ram-

merne af strategien for den decentrale erhvervsfremmestrategi. På den baggrund 

anbefaler Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, at nedenstående udgår af den 

regionale udviklingsstrategi og i stedet spilles ind i forbindelse med udarbejdel-

sen af bestyrelsens strategi for decentral erhvervsfremme for 2020 og frem: 

- ”Behov for efteruddannelse. 

Som region kan vi samle videns- og uddannelsesinstitutioner, virksom-

heder og kommuner. Parterne kan sammen skabe gode uddannelser, sy-

nergier mellem uddannelses- og forskningsmiljøer samt tilbud om efter-

uddannelse i hele regionen.” 

 

Ligeledes bemærker bestyrelsen, at den midtjyske teknologipagt støtter op om 

udfordringen med at skaffe virksomhederne arbejdskraft med de såkaldte STEM-

kompetencer. Denne indsats indgår ligeledes i den decentrale erhvervsfremme-

strategi, hvorfor der er risiko for overlap. På den baggrund anbefaler Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse Region Midtjylland at forklare indsatsen mhp. at af-

klare arbejdsdelingen mellem bestyrelsens og regionens indsats. 

 

Miljø 

Miljø er en regional udviklingsopgave, men udviklingsstrategien indikerer også 

intentioner om handlinger, der er bredere end opgaven vedrørende de regionale 

udviklingsopgaver, herunder jordrensning og råstofudvinding. Bl.a. nævnes kli-

matilpasningsprojekter og grøn omstilling, herunder grøn energi, i tilknytning til 

miljøopgaverne. Det er væsentligt, at klimatilpasningsprojekter og grøn omstil-

ling i den regionale udviklingsstrategi ikke er overlappende med den decentrale 

strategi for erhvervsfremme, der har grøn omstilling som en tværgående prioritet. 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse anbefaler på den baggrund, at Region 

Midtjylland præciserer regionens indsats på dette område. 

 

Bestyrelsen vil være opmærksom på, at de indsatser, regionen efterfølgende skal 

udmønte inden for den regionale udviklingsstrategi, ikke overlapper med de an-

svarsområder og indsatser, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har ansvar 

for. I det omfang regionernes udviklingsudgaver har erhvervsrettede aspekter, 

bør initiativerne spilles ind til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategiar-

bejde i overensstemmelse med intentionen i lov om erhvervsfremme. 

Med venlig hilsen 

Jakob Riis 

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 
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