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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 
Formålet med punktet er at give den nye bestyrelse et indtryk af de lovbundne opga-

ver, en status på arbejdet i bestyrelsen siden starten i 2018, samt en kort orientering 

om kommende væsentlige emner. Hertil kommer godkendelse af datoer for bestyrel-

sens møder i 2023. 

 

Baggrund 

Med Lov om erhvervsfremme vedtaget d. 18. december 2018 trådte en reform af er-

hvervsfremmesystemet i kraft og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse blev etable-

ret. Bestyrelsens formål og opgaver fremgår af Lov om erhvervsfremme (§8 og 9), 

og uddybes nedenfor. 

 

Bestyrelsens formål og mission 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til formål at understøtte en sammenhæn-

gende decentral erhvervsfremmeindsats, herunder at der er sammenhæng mellem den 

decentrale og den statslige indsats. I strategi for Erhvervsfremme i Danmark 2020-

2023 (bestyrelsens strategi) er der endvidere formuleret en mission for bestyrelsen, 

som er at styrke virksomhedernes produktivitet, konkurrenceevne og internationali-

sering gennem en effektiv, sammenhængende og lokalt forankret erhvervs- og turis-

meindsats med udgangspunkt i virksomhedernes behov, muligheder og udfordringer 

i alle dele af Danmark. 

 

Bestyrelsens lovbundne opgaver 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til opgave at igangsætte og finansiere de-

centrale erhvervsfremmeindsatser, herunder bl.a. at 

1) formulere en strategi, der danner grundlaget for udmøntningen af den decen-

trale erhvervsfremmeindsats med bidrag fra erhvervshusene, Det Nationale Tu-

rismeforum og andre relevante interessenter, 

2) udarbejde lokale og landsdækkende programmer og udbyde projekter til op-

fyldelsen af strategien, 

3) afgive indstilling til erhvervsministeren om anvendelse af midler fra Den Eu-

ropæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus, 

4) på anmodning rådgive erhvervsministeren om udformningen af den nationale 

erhvervs- og vækstpolitik, 

5) udtale sig som høringspart om regionernes udviklingsstrategier, 

6) styrke koordinationen mellem den kommunale og den nationale erhvervs- og 

vækstpolitik og bidrage til en sammenhængende indsats, 

7) tildele midler til lokale og tværgående turismeprojekter inden for rammerne af 

den nationale strategi for dansk turisme, der udarbejdes af Det Nationale Turis-

meforum, og 

8) igangsætte og finansiere grænseoverskridende og internationale aktiviteter. 

 

Nedenfor uddybes status for udvalgte bestyrelsesopgaver. 
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Vedrørende punkt 1: Bestyrelsen lancerede i marts 2020 strategien Erhvervs-

fremme i Danmark 2020-2023, som efterfølgende blev aftalt med erhvervsministe-

ren og som siden har dannet rammen om bestyrelsens arbejde og udmøntninger. Be-

styrelsen skal i 2024 lancere en ny strategi, som skal aftales med erhvervsministeren.  

 

Vedrørende punkt 2: Bestyrelsen har i sin første udpegningsperiode december 2018 

– marts 2022 udmøntet ca. 3,3 mia. kr. til decentrale erhvervsfremmeindsatser. Ind-

satserne udgør en bred vifte af virksomhedsrettede aktiviteter, hvor især lokale er-

hvervsfyrtårne, grøn omstilling, digitalisering, innovation, kvalificeret arbejdskraft 

og turismefremme står centralt. Målgruppen er primært de mange små og mellem-

store virksomheder på tværs af hele Danmark.  

 

Vedrørende punkt 3: En betydelig del af de midler, som bestyrelsen kan udmønte til 

decentrale erhvervsfremmeindsatser, kommer fra EU’s Regionalfond og EU’s Soci-

alfond Plus.  Den danske del af Regionalfonden udgør i perioden 2021-2027 1,8 mia. 

kr., der er målrettet udvikling og omstilling af små og mellemstore virksomheder. 

Den danske del af Socialfonden Plus udgør i samme periode 891 mio. kr., der er mål-

rettet opkvalificering, uddannelse og kompetenceudvikling. 

 

EU’s regionalfond og EU’s Socialfond for perioden 2014-2020 er under nedlukning. 

En række af bestyrelsens igangsatte aktiviteter er finansieret med midler fra perioden 

2014-20. Disse fortsætter naturligvis indtil aktiviteterne når sin afslutning og projek-

terne slutafrapporter og -udbetales.  

 

Centrale indsatser 

Bestyrelsen har igangsat en række markante indsatser, der samlet dækker et bredt felt 

af bestyrelsens strategi og fokus i arbejdet. Det bemærkes særligt, at der pt er to åbne 

annonceringer om kompetencer til den grønne omstilling med frist hhv. den 18. maj 

og den 15. juni 2022. 

Tabel 

Styrkepositioner og lokale erhvervsfyrtårne 

- Lokale erhvervsfyrtårne: 595 mio. kr. 

- De [14] klynger i 2021-2024: Forventet 320 

mio. kr. – og det samme fra UFM 

- Turisme- og destinationsudviklingsprojekter: 

230 mio. kr. 

Kvalificeret arbejdskraft 

- Tiltrækning (talent DK): 48 mio. kr. 

- SMV:Vækstpilot: 65 mio. kr. 

- To åbne annonceringer med frist Q2 om 

kompetencer til den grønne omstilling: 250 

mio. kr. 

Virksomhedsudvikling (SMV’er) 

- SMV:Digital: 240 mio. kr.  

- SMV:Eksport: 90 mio. kr.  

- Omstillingspuljen (COVID-19) 403 mio. kr. 

Iværksætteri 

- IværksætterDanmark: 28 mio. kr. 

- Beyond Beta: 110 mio. kr. 

Grøn omstilling 

- SMV:Grøn: 180 mio. kr. 

- Grøn Cirkulær Omstilling (GCO): 64 mio. kr. 

- Investeringsstøtteordning for grønne, innova-

tive teknologier (REACT-EU): 244 mio. kr. 

Internationalisering 

- SMV:International: 45 mio. kr. 
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Projekterne, der fremgår af tabellen, er i udgangspunktet landsdækkende og gen-

nemføres typisk af partnere i hele landet. Projekterne er bl.a. blevet vurderet på, at 

de er i stand til at tage højde for lokale og regionale forskelle i virksomhedernes ud-

fordringer og behov i de tilfælde, hvor det er relevant.  

 

Bestyrelsen har særligt de seneste to år udmøntet ekstraordinært mange midler med 

fokus på at understøtte SMV’erne under COVID-19 og i genstarten efterfølgende. 

Bestyrelsen har ligeledes haft et særligt fokus på at understøtte udviklingen af otte 

lokale erhvervsfyrtårne, hvor den på bestyrelsesmødet 2. februar 2022 behandlede 

ansøgninger og gav bevillinger for 595 mio. kr. EU-midler. De lokale erhvervsfyr-

tårne er et af de helt store signaturprojekter og vil fortsat fylde i det fremadrettede 

bestyrelsesarbejde de næste mange år. 

 

Videre proces 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har 5 ordinære bestyrelsesmødet om året. Her-

til kan der forekomme ekstraordinære (virtuelle) møder og skriftlige procedurer. Be-

styrelsen består af 17 medlemmer, herunder 1 formand, og bestyrelsen er beslutnings-

dygtigved 12 medlemmers fremmøde. Da bestyrelsen er nydudpeget, er der gjort sta-

tus over fremmødet resten af året:  

 

2022 

Møde 3: 21. juni (Sjælland) – 2 afbud 

Møde 4: 20. september (Hovedstaden) – 5 afbud 

Møde 5: 15. november (Sydjylland) – 1 afbud  

 

Da der ikke kan samles en beslutningsdygtig bestyrelse den 20. september, foreslås 

det at flytte dette møde til enten den 19. eller den 21. september (sekretariatet afsøger 

mulighederne efter mødet). Der kan samles en beslutningsdygtig bestyrelse på dato-

erne i juni og november, hvorfor det foreslås at fastholde disse datoer.  

 

Der er ligeledes gjort status for møderækken for 2023:  

 

2023 

Møde 1: 2. februar (Fyn)  

Møde 2: 18. april (Nordjylland)  

Møde 3: 8. juni (Sjælland)  

Møde 4: 26. september (Midtjylland)  

Møde 5: 9. november (Hovedstaden)  

 

For møderækken i 2023 ser bestyrelsen ud til at være beslutningsdygtig på alle møder. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at: 

- bestyrelsen tager de lovbundne opgaver og status på sit arbejde til efterret-

ning, samt  

- bestyrelsesmødet den 20. september 2022 flyttes, og 

- bestyrelsen godkender den foreslåede møderække for 2023. 
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