
 
 

 

Udviklingsdirektørerne i de fem regioner 

cc. Danske Regioner 

Rammerne for den regionale udviklingsstrategi 

Erhvervsministeriet har gennem de seneste måneder haft en række drøftelser med 

Danske Regioner og regionerne om rammerne for den regionale udviklings- 

strategi i lyset af lov nr. 1518 af 18/12/2018 om erhvervsfremme. Loven sætter 

rammerne for den regionale udviklingsstrategi. 

 

I den nye lov om erhvervsfremme bestemmes specifikt, at den regionale udvik- 

lingsstrategi ikke må omhandle erhvervsfremme, herunder turisme, jf. § 15, stk. 

2. Kun forhold af betydning for den regionale udvikling, som ikke har karakter 

af erhverv i bred forstand, kan medtages i den regionale udviklingsstrategi. 

 

Drøftelserne mellem Erhvervsministeriet og regionerne skyldes bl.a., at der forud 

for lovens vedtagelse i december 2018 er pågået et arbejde i flere regioner med 

forberedelser af nye regionale vækst- og udviklingsstrategier i henhold til de 

dagældende regler. I forlængelse af den politiske aftale om forenkling af er- 

hvervsfremmesystemet er de regionale udviklingsstrategier tilstræbt omsat til re- 

gionernes ændrede opgaveportefølje. Resultatet heraf er dog fortsat forholdsvist 

omfattende udviklingsstrategier, der indeholder en række emner og opgaver, som 

regionerne ikke længere skal varetage. 

 

Det følger af lov om erhvervsfremme og ØA19, at regionerne efter høring af 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan udarbejde en regional udviklingsstra- 

tegi, der adresserer de lovhjemlede opgaver inden for regional udvikling. Disse 

opgaver er aktuelt kollektiv trafik, kultur, uddannelse og miljø. For eksempel er 

sundhedsinnovation således ikke en regional udviklingsopgave, som er hjemlet i 

lov om erhvervsfremme, og sundhedsinnovation vurderes således ikke at være 

omfattet af de emner, som de regionale udviklingsstrategier kan omfatte. 

 

I tilknytning til regionernes lovhjemlede opgaver kan den regionale udviklings- 

strategi omhandle den fremtidige udvikling i regionen, infrastruktur, udvikling i 

yderområderne, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning 

samt evt. grænseoverskridende samarbejder. 

 

Det er endvidere vigtigt at betone, at de opgaver, der i givet fald måtte omtales i 

udviklingsstrategien, ikke kan gennemføres eller finansieres af regioner, med- 

mindre regionen har en særlig hjemmel til det i anden lovgivning. Erhvervsfrem- 

mereformen indebærer bl.a., at det skal være nemt og enkelt for virksomhederne 

at finde rundt i erhvervsfremmesystemet, hvorfor overlappende indsatser og 

knopskydning skal undgås. Det er derfor vigtigt, at der ikke via den regionale 

udviklingsstrategi etableres forventninger til, at regionerne gennemfører aktivi- 

teter, herunder opbygger organisatoriske strukturer, der kan indikere varetagelse 

af opgaver, som regioner ikke har hjemmel til. 
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For at klarlægge det fremtidige indhold i de regionale udviklingsstrategier vil 

Erhvervsstyrelsen tage skridt til i samarbejde med de relevante ressortministerier 

at udarbejde en vejledning. Vejledningen vil give en række pejlemærker på, 

hvilke områder regionerne kan inddrage i den regionale udviklingsstrategier, og 

hvilke de ikke kan. 

Med venlig hilsen 

Sigmund Lubanski 

Vicedirektør 
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