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Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Innovati-

onsfond  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har ved henvendelse af 30. november 

2020 fået mulighed for at kommentere på udkast til lov om ændring af Danmarks 

Innovationsfond. Lovudkastet ventes fremsat for Folketinget i februar 2021. 

 

Lovudkastet følger op på politisk aftale af 23. november 2020 om ændring af 

lovgrundlaget for Innovationsfonden. 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har følgende kommentarer til det forelig-

gende lovudkast: 

 

1) Med lovændringen ønskes tydeliggjort, at fonden skal koordinere sin be-

villingsfunktion med de relevante aktører i det samlede forsknings-, in-

novations- og erhvervsfremmesystem (§21, 1. pkt.).  

 

Det falder pænt i tråd med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses formål, der i 

henhold til lov om erhvervsfremme bl.a. er at understøtte en sammenhængende 

decentral erhvervsfremmeindsats, herunder at der er sammenhæng mellem den 

decentrale og den statslige indsats. Bestyrelsen støtter således ændringen. 

 

2) Det følger af den politiske aftale, at innovationsfonden skal understøtte 

løsninger på politisk prioriterede samfundsudfordringer, herunder den 

grønne omstilling af samfundet og erhvervslivet. Fonden skal desuden 

arbejde for at øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, 

herunder små og mellemstore virksomheder (§ 2, stk. 3). 

 

I lighed med Innovationsfonden har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fokus 

på den grønne omstilling. I aftale om strategi for Erhvervsfremme i Danmark 

2020-2023 mellem erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

fremgår, at regeringen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med afsæt i 

virksomhedernes behov har en fælles ambition om at gøre Danmark til en grøn 

iværksætternation og skabe et grønt erhvervseventyr – både herhjemme og ude i 

verden. På det grundlag bakker bestyrelsen op om fondens foreslåede fokus. 

 

3) Det foreslås tilføjet i lovens § 21, at Innovationsfonden ud over at koor-

dinere sin bevillingsfunktion med andre bevillingsmyndigheder, ligele-

des skal koordinere med forsknings- og innovationsudførende aktører i 
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det samlede forsknings-, innovations- og erhvervsfremmesystem (æn-

dring til § 21, stk. 1). 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bakker op om intentionen, at Innovations-

fonden øger sin koordination med erhvervsrettede aktører. Bestyrelsen er ligele-

des positivt indstillet over for, at fonden indgår i egentligt samarbejde med rele-

vante erhvervsfremmeaktører. Endvidere finder bestyrelsen det naturligt, at Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse tilføjes den række af bevillingsmyndigheder 

og aktører i det samlede forsknings-, innovations- og erhvervsfremmesystem, 

som Innovationsfonden skal koordinere med. Aktuelt nævnes aktører som dan-

ske universiteter, GTS’er, erhvervslivets organisationer, klyngeorganisationer 

og de tværkommunale erhvervshuse. Det bør i den sammenhæng præciseres i 

bemærkningerne til nr. 12, at erhvervshusene er tværkommunale og ikke regio-

nale.  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ser med de foreslåede lovændringer frem 

mod et godt og tæt samarbejde med Innovationsfonden og indgår gerne i videre 

dialog om konkrete modeller for øget koordination og samarbejde.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse  
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