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Bilag 2.2: Overvågningsudvalgets kommentarer til anbefalinger 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har en væsentlig rolle i at følge op på an-

befalingerne fra de regionale vækstteams, da en del af initiativerne forventes 

medfinansieret gennem strukturfondene, herunder REACT-EU, inden for de 

rammer, der fastlægges af regeringen. 

 

Overvågningsudvalget for strukturfondene har bl.a. til opgave at følge frem-

driften af strukturfondsprogrammerne, godkende udvælgelseskriterier og god-

kende ændringer af strukturfondsprogrammer. I forbindelse med godkendelsen 

af REACT-EU-indsatsen anmodede udvalget om at blive præsenteret for de 

anbefalinger, som de regionale vækstteams afleverede til regeringen ultimo maj 

2021 og knytte en udtalelse til anbefalingerne, som Danmarks Erhvervsfrem-

mebestyrelse kan inddrage i forbindelse med det videre arbejde med at udmøn-

te strukturfondene.  

 

Overvågningsudvalget bemærker, at anbefalingerne er ambitiøse og gennemar-

bejdede og indeholder et potentiale for vækst og beskæftigelse i alle landsdele 

med afsæt i lokale styrkepositioner. Initiativerne har potentiale til på den læn-

gere bane at give et markant løft til den lokale og regionale erhvervsudvikling 

og dermed understøtte vækst og jobskabelsen i alle landsdele.  

 

I denne sammenhæng bemærker udvalget, at erhvervsfyrtårnet i Hovedstaden 

har et stærkt sundhedsfokus, som er en vigtig dagsorden for Hovedstadsregio-

nen. Bestyrelsen bør dog lægge vægt på effekten af indsatsen bredes ud til på 

sigt også at favne andre sundheds- og velfærdsområder end overvægt.  

 

Overvågningsudvalget bekræfter vigtigheden i at sikre, at REACT-EU-

midlerne udmøntes med henblik på at skabe merværdi og reel effekt. Priorite-

ringen af midler bør fokusere på at tilgodese aktiviteter, som markedet vurderes 

ikke at ville løse selv.  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bør ligeledes arbejde for at sikre, at 

REACT-EU-midlerne prioriteres til de anbefalinger, som har størst potentiale 

for at have et højt samfundsmæssigt afkast, og hvor der er sandsynlighed for, at 

midlerne gør en reel forskel – ikke mindst henset til tidsaspektet ift. midlernes 

anvendelse og det faktum, at mange af anbefalingerne indeholder store anlægs-

investeringer som i volumen rækker langt ud over REACT-EU-midlerne.  

 

  

Overvågningsudvalget betoner vigtigheden i, at bestyrelsen vægter regionale 

og lokale partnerskaber i udmøntningen af midler. Det skal sikre den regionale 
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og lokale forankring og ikke mindst sikre, at indsatserne imødekommer de lo-

kale og regionale behov. Partnerskabernes samarbejde med videninstitutioner 

såsom GTS-institutter og universiteter bør tage nationalt udgangspunkt, idet vi-

den skal hentes der, hvor den er bedst uanset geografi. 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bør i udmøntningen af midlerne have 

bredt fokus på vækst og udvikling og understøtte alle de formål, der er nævnt i 

kommissorierne for vækstteams. Herunder særlige lokale erhvervsstyrker med 

betydning for et geografisk område internt i landsdelen. 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har i forvejen fokus på at sikre et en-

strenget erhvervsfremmesystem, og overvågningsudvalget understreger, at det 

fokus skal fastholdes i udmøntningsfasen af REACT-EU-midlerne, således at 

der er sammenhæng og koordinering med øvrige indsatser og ikke mindst til 

det eksisterende erhvervsfremmesystem, herunder klynger og erhvervshuse. 

Dette gør sig også gældende på området for kvalificeret arbejdskraft, hvor der i 

forvejen er en række aktører og igangværende indsatser.  

 

Overvågningsudvalget bemærker, at anbefalingerne peger frem mod et mere 

grønt og digitalt erhvervsliv med fokus på de lokale og regionale styrkepositio-

ner, mens de hårdest ramte erhverv og sektorer i højere grad er målgruppen for 

parallelle indsatser, herunder den nationale omstillingspulje samt virksomheds-

programmet og iværksætterprogrammet, der ligeledes er finansieret med 

REACT-EU-midler.  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bør i implementeringen af anbefalingerne 

fra vækstteams sikre, at indsatserne understøtter den geografiske sammenhæng, 

således at midlerne kommer SMV’er til gavn bredt set og under iagttagelse af 

additionalitetsprincippet. Det bør være muligt for virksomheder at deltage i de 

regionale og lokale fyrtårnsindsatser, uanset hvor i landet virksomheden er pla-

ceret.  

  

Endelig bør midlerne udmøntes hurtigt. Overvågningsudvalget er opmærksomt 

på hastigheden, som disse midler skal anvendes med. Derfor bliver det afgø-

rende, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse hurtigst muligt igangsætter ud-

møntningen af midlerne. I denne sammenhæng bør bestyrelsen være opmærk-

som på ansøgeres mulighed for at kunne nå at danne partnerskaber, der kan løf-

te opgaven med at etablere erhvervsfyrtårne.   

 

Overvågningsudvalget takker for muligheden for at kommentere på anbefalin-

gerne og ser frem til at følge erhvervsfremmebestyrelsens arbejde med at im-

plementere de mange anbefalinger og dermed bidrage til at forme fremtidens 

decentrale erhvervsstruktur i Danmark.  

 

 

Med venlig hilsen 

Overvågningsudvalget for strukturfondene 2014-2020 
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