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ERHVERVSMINISTERIET 

Bilag 4.1.3 Proces for Investeringsplan 2023 og samarbejde med erhvervs-

husenes bestyrelser 

 

Investeringsplanen er Erhvervsfremmebestyrelsens årlige styringsredskab i for-

hold til annonceringer og udmøntninger i det kommende år. Erhvervshusenes 

bestyrelser skal være strategiske sparringspartnere for Erhvervsfremmebestyrel-

sen til understøttelse af lokal forankring og viden om virksomhedernes behov, 

og skal bl.a. involveres i prioriteringen af midler, jf. Aftale om strategi mellem 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervsministeren.  

 

Samarbejde med erhvervshusenes bestyrelser  

Med investeringsplanen for 2023 styrkes det strategiske samarbejde. Dertil er 

der udarbejdet en model for inddragelse af erhvervshusenes bestyrelser. Den in-

debærer, at de er inviteret til at levere et kort, konkret skriftligt bidrag (ca. 2 

sider) på strategisk niveau om virksomhedernes lokale behov, udfordringer og 

muligheder samt en kort videopræsentation (højst 5 minutters varighed). Til un-

derstøttelse af arbejdet i erhvervshusenes bestyrelser har sekretariatet udarbejdet 

et videngrundlag, bilag 5.2. 

 

Bidragene forelægges Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på møde i septem-

ber 2022 ved virtuel overlevering fra erhvervshusenes bestyrelser. Bidragene vil 

få en central rolle i relation til at styrke viden om lokale perspektiver på besty-

relsens strategiske pejlemærker og til at understøtte centrale sammenhænge mel-

lem erhvervssystemets aktører og ordninger.  

 

Det er centralt for samarbejdsprocessen, at der skelnes mellem henholdsvis er-

hvervshusenes rolle som strategisk sparringspartner for bestyrelsen, hvor de re-

præsenterer lokale perspektiver og alle virksomheder i hele den givne geografi i 

forbindelse med Investeringsplan 2023, og erhvervshusenes rolle – på linje med 

øvrige aktører – som potentielle ansøgere og operatører på indsatser. Processen 

tager højde herfor gennem armslængde til erhvervshusenes operatørrolle, så den 

følgende konkurrenceudsættelse af de offentlige midler sker på lige vilkår. 

 

Der er igangsat en proces med erhvervshusenes bestyrelser primo maj, hvor de 

har mulighed for at aflevere strategiske bidrag, som beskrevet ovenfor per ultimo 

august. I forbindelse hermed har sekretariatet udarbejdet et erhvervsfagligt ana-

lytisk grundlag til understøttelse af drøftelser i erhvervshusenes drøftelser. Den 

samlede proces fremgår af nedenstående tabel.  

 

Tabel – Dato og indhold 

 

Dato Indhold 

3. maj 2022 Strategisk sparringsproces igangsat med erhvervshusenes be-

styrelser 

21. juni 2022 Erhvervsfremmebestyrelsen orienteres om proces for Investe-

ringsplan 2023 

31. august 2022 Erhvervshusenes bestyrelser afleverer bidrag til Investerings-

plan 2023 



 2/2 

 

 

Dato Indhold 

Primo september  Bidragene overleveres på et virtuelt møde mellem sekretariatet 

og erhvervshusdirektører  

20. september Virtuelt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen drøfter erhvervs-

husbestyrelsernes input til Investeringsplan 2023 med delta-

gelse fra erhvervshusene  

  

15. november Bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkender investeringspla-

nen for 2023 og behandler 1-2 idébeskrivelser herfra 

 

 

Foreløbige rammer for investeringsplanen for 2023 

Investeringsplanen skal balancere hensyn til bestyrelsens strategiske pejlemær-

ker, prioriteter i Regionalfonden og Socialfonden Plus for 2021-2027, den eksi-

sterende projektportefølje, de økonomiske rammer samt aktuelle samfundsøko-

nomiske forhold med betydning for virksomhederne. Herudfra vurderes forelø-

big, at nedenstående temaer er særligt relevante for investeringsplanen for 2023: 

 

• Grøn Omstilling og Cirkulær Økonomi: Det er den største prioritet i Re-

gionalfondsprogrammet at fremme cirkulær økonomi gennem udvik-

ling, omstilling og anvendelse af cirkulære løsninger i SMV’erne.  

• Iværksætteri: Det er en prioritet i begge programmer at fremme iværk-

sætteri gennem styrkelse af iværksætterkompetencer og -kultur. 

• Innovation: Det er en prioritet i regionalfondsprogrammet, at virksom-

hedernes innovationskapacitet skal styrkes, så der skabes nye løsninger.  

• Velfærdsteknologi: Det er en prioritet i regionalfondsprogrammet, at der 

skal videreudvikles en velfærdsteknologisk styrkeposition  

• Lokale erhvervsfyrtårne II: Det er en tværgående prioriteret indsats i 

EU-programmerne og den politiske aftale om En ny reformpakke for 

dansk økonomi, at de lokale erhvervsfyrtårne videreudvikles.  

 

Det bemærkes, at der i 2022 igangsættes indsatser vedrørende forretningsudvik-

ling som led i Virksomhedsprogrammet II, hvor der bl.a. er fokus på grøn om-

stilling, digital omstilling samt internationalisering i de små og mellem store 

virksomheder. Yderligere igangsættes større indsatser vedrørende tiltrækning og 

udvikling af de rette kompetencer i SMV’erne, ligesom videreudvikling af klyn-

gerne udmøntes i 2022 for de kommende år. Det bidrager til, at disse temaer som 

udgangspunkt er mindre oplagte i investeringsplanen for 2023. 

 

Den foreløbige økonomiske ramme for Investeringsplan 2023 forventes at være 

i størrelsesorden ca. 900 mio. kr. Den endelige ramme afklares frem mod god-

kendelse af investeringsplanen for 2023 og vil bl.a. afhænge af endelige udmønt-

ninger i 2022, Finansloven for 2023 og den nødvendige fremdrift i forhold til 

Regionalfonden og Socialfonden Plus. Det må dog forventes, at investeringspla-

nen i 2023 og de kommende år vil have et væsentligt mindre omfang end ud-

møntningerne i 2021 og 2022, da COVID-19-respons med REACT-EU og Om-

stillingspuljen ventes at udløbe. 
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