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Formål
Bestyrelsen skal tage stilling til opfølgning på de regionale vækstteams anbefalinger
til at genstarte væksten i de respektive landsdele.
Baggrund
De syv regionale vækstteams afleverede d. 31. maj 2021 deres anbefalinger til regeringen. Bestyrelsen drøftede på mødet d. 22. juni 2021, hvordan der kan følges op på
anbefalingerne både på kort og langt sigt, og bakkede op om, at der efter sommerferien 2021 åbnes for ansøgninger til at gennemføre konkrete indsatser, som kan føre
til opdyrkning og udvikling af lokale erhvervsfyrtårne.
De regionale vækstteams er – udover fyrtårnsanbefalingerne – kommet med en række
anbefalinger til, hvordan der kan gennemføres initiativer, som kan genstarte væksten
i deres respektive landsdele. Erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er enige om, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil inddrage disse anbefalinger i sit arbejde med at udmønte midler til at styrke erhvervslivet i hele Danmark, jf. bilag 5.2.
Den økonomiske situation har ændret sig siden de syv vækstteams blev nedsat. Der
har været stor fremgang i dansk økonomi, som ventes at vokse med 3,8 pct. i år og
2,8 pct. til næste år (BNP). Det viser regeringens nye prognose i Økonomisk Redegørelse af d. 20. august 2021. Også beskæftigelsen er historisk høj. Den hurtige overgang fra krise til begyndende højkonjunktur viser, at Danmark er kommet særdeles
godt igennem krisen og ser frem mod den højeste vækst i 15 år, hvorfor behovet for
at genstarte væksten er langt mindre nu, end da vækstteamsene blev nedsat.
Genstartsanbefalinger
I bilag 6.2 vises en oversigt over samtlige anbefalinger, der ikke retter sig mod de
foreslåede erhvervsfyrtårne. Af bilaget fremgår, hvordan langt hovedparten af anbefalingerne allerede imødekommes af igangværende erhvervsfremmeindsatser eller vil
kunne imødekommes af indsatser, der snart igangsættes, herunder især via Virksomhedsprogrammet, bevilling til regionale digitale hubs samt initiativer under regeringens sommer- og erhvervspakke m.v.
Tre genstartsanbefalinger vurderes ikke umiddelbart at være løftet i regi af andre initiativer. Det drejer sig om tre anbefalinger fra hhv. Vækstteam Fyn og Midtjylland.
Boks 1. Anbefalinger, der ikke løftes via andre indsatser.
Fyn

Styrk detailhandlen på Fyn gennem udbredelse af tiltaget Erhverv i Gadeplan

Midtjylland

Styrkelse af midtjyske bymidter ved at understøtte igangværende indsatser

Midtjylland

Styrk midtjyske virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft

Løsning
Det foreslås, at bestyrelsen ikke gennemfører en særskilt udmøntning af midler for
nuværende til genstartsanbefalingerne, idet de i stor udstrækning er løftet i regi af
enten virksomhedsprogrammet, sommer- og erhvervspakken eller andre initiativer.
Samtidig har den økonomiske udvikling i Danmark med en begyndende
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højkonjunktur mindsket behovet for yderligere genstartsindsatser. Der er fortsat dele
af særligt turismeerhvervet, som er hårdt ramt, men med regeringens sommer- og
erhvervspakke, omstillingspuljen mv. er der aktuelt igangsat en del erhvervsfremmeindsatser med fokus på denne problemstilling.
Samtidig forventes de tre anbefalinger, der ikke er løftet via allerede igangsatte initiativer, at kunne løftes i forbindelse med udmøntninger under de kommende regionalog socialfondsprogrammer 2021-2027. Således forventes der i regionalfondsprogrammet 2021-2027 en indsats for levende bymidter, som forventes at kunne adressere
anbefalingerne fra Midtjylland vedr. levende bymidter, ligesom det forventes, at anbefalingen fra Vækstteam Fyn vedr. detailhandel kan løftes af de nye programmer. I
det kommende Socialfondsprogram 2021-2027 forventes en indsats for kvalificeret
arbejdskraft, der kan bidrage til at løfte særligt den midtjyske anbefaling om at styrke
de midtjyske virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft.
Sekretariatet vil i forbindelse med de kommende udmøntninger således have særligt
fokus på de problemstillinger, anbefalingerne adresserer.
Kommunikation
Der kommunikeres i sammenhæng med fyrtårnsindsatserne.
Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen
- ikke følger op med en særskilt annoncering rettet mod genstarts- og øvrige
anbefalinger, men at de løbende indgår i bestyrelsens arbejde og udmøntninger af midler til levende bymidter, detailhandel og kvalificeret arbejdskraft.

