Erhvervsminister Simon Kollerup
min@em.dk

19. januar 2021

Kære Simon Kollerup

ERHVERVSSTY RELSEN

Sag 2020-15127

Vejlsøvej 29

Tak for dit brev af 4. januar 2021 og opfordringen til samarbejde om en
række emner.
Jeg ser frem til den rolle, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får i
at udmønte ReactEU-midlerne fra EU's genopretningsplan. Der er uden
tvivl brug for tilpasning og omstilling i danske virksomheder, så de står
stærkere efter COVID-19. Det bidrager bestyrelsen gerne til, og det flugter fint med mange af de aktiviteter, vi allerede har sat i gang i 2020,
herunder bl.a. Omstillingspuljen, der er målrettet turisme- og oplevelseserhvervet, og som netop er tilført flere midler med finansloven 2021.
Med udgangspunkt i aftalen om strategien Erhvervsfremme i Danmark
2020-23, som vi indgik i starten af sidste år, igangsatte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse arbejdet med at identificere lokale erhvervsfyrtårne. Det sker i tæt samarbejde med erhvervshusenes bestyrelser, som er
meget engageret i opgaven.
Jeg ser frem til, at det arbejde nu går ind i en ny fase, hvor de kommende
regionale vækstteams kan sætte yderligere kraft bag vores fælles ambition om at skabe erhvervsudvikling i hele landet.
Når det er sagt, ligger det mig på sinde, at arbejdet i de kommende
vækstteams bliver tidsbegrænset, så der ikke utilsigtet opbygges nye organiseringer og skabes forvirring omkring roller og arbejdsdeling i det
decentrale erhvervsfremmesystem, men at der fortsat er fokus på at
undgå overlap.
Jeg vil foreslå, at erhvervshusenes bestyrelser og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indtænkes ved nedsættelsen af de regionale vækstteams. Det kan bidrage til at sikre sammenhæng mellem det enstrengede
erhvervsfremmesystem og de opgaver, de forskellige vækstteams skal
løse i en tidsbegrænset periode. For mig at se vil det desuden være centralt, at vækstteamsene sammensættes således, at de udpegede medlemmer tilfører en bred vifte af kompetencer og netværk, herunder kan
skabe såvel erhvervsmæssig som politisk forankring i den landsdel, hvor
arbejdet skal gennemføres, og fyrtårnene skyde op.
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Får vi arbejdet godt i gang, kan de regionale vækstteams være en kærkommen konstellation til at bringe ny viden, ideer og data i spil mhp. at
skabe vækst og beskæftigelse lokalt og i en hel landsdel, sådan som hensigten er med erhvervsfyrtårnene.
Jeg ser frem til samarbejdet og ønsker dig hurtig og god bedring!
Med venlig hilsen
Jakob Riis
Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

