
 

Bilag 2.1 – Cover – Erhvervshusenes bidrag til Investeringsplan 

2023 

Dagsordenspunkt 2 Cover – Erhvervshusenes bidrag til Investeringsplan 2023  Bilag 2.1 

 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål  

Som led i erhvervshusbestyrelsernes rolle som strategisk sparringspartner, præsente-

rer erhvervshusene deres bidrag til investeringsplanen for 2023 for bestyrelsen.  

 

I forlængelse heraf drøfter bestyrelsen de indkomne bidrag, herunder ift. strategiske 

prioriteter og fagligt fokus i den kommende investeringsplan, mhp. at investerings-

planen for 2023 kan lægges til godkendelse til november.  

 

Baggrund 

Erhvervshusenes bestyrelser er erhvervsfremmebestyrelsens lokale og strategiske 

sparringspartnere, og det følger af aftale mellem Danmarks Erhvervsfremmebesty-

relse og erhvervsministeren, at erhvervshusenes bestyrelser involveres i prioriterin-

gen af midler til indsatser, der adresserer udfordringer og muligheder i de respektive 

landsdele. 

 

Med henblik på at imødekomme dette og styrke den lokale forankring af erhvervs-

fremmebestyrelsens investeringer har bestyrelsen i hvert erhvervshus fået mulighed 

for at levere korte, konkrete bidrag på strategisk niveau til Investeringsplan 2023 på 

ca. to sider ledsaget af en kort videopræsentation. Opdraget til erhvervshusenes be-

styrelser har været at fokusere på virksomhedernes lokale og regionale behov, ud-

fordringer og potentialer med et ønske om, at erhvervshusenes konkrete frontlinje-

viden om SMV’erne bringes i spil, og at der fremsættes strategisk input til at styrke 

sammenhængen mellem erhvervsfremmesystemets nøgleaktører. 

 

De indkomne bidrag, der er modtaget efter udarbejdelsen af nærværende materiale, 

er vedhæftet i bilag 2.2.  

 

Investeringsplanen for 2023 skal udformes under hensyntagen til, at Regional- og 

Socialfonden indeholder forhåndsdefinerede prioriteter med økonomiske rammer 

frem mod 2027, der er godkendt af Europa-Kommissionen, bl.a. inden for innovation, 

udvikling af SMV’er, cirkulær økonomi, iværksætteri, kompetenceudvikling og tu-

rismeinfrastruktur, ligesom regeringen har besluttet en række prioriteter for EU-

midlerne i relation til bl.a. lokale erhvervsfyrtårne og velfærdsteknologi. Bestyrelsen 

har tidligere besluttet, at der i 2022 udmøntes større indsatser inden for bl.a. innova-

tion (klynger), udvikling af SMV’er (Virksomhedsprogrammet 2.0), udvikling af 

grønne og digitale kompetencer og fortsættelse af fyrtårnsindsatsen.  

 

Samtidig skal fremdriftskravene fra EU honoreres, hvilket i alt fordrer investeringer 

i størrelsesordenen 900 mio. kr. i 2023. Hertil bemærkes, at de decentrale erhvervs-

fremmemidler fortsat i langt overvejende grad forventes indstillet til anvendelse som 

medfinansiering af indsatser under Region- og Socialfonden, hvilket vil sige, at hand-

lerummet for indsatser, der ligger uden for EU-programmerne, vurderes at være rela-

tivt begrænsede foruden øremærkede nationale midler til turisme.  
 

Løsning 

Erhvervshusenes bestyrelser har fået mulighed for at lave en personlig overlevering 

af bidragene til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på indeværende møde. I for-

længelse af overleveringerne drøfter erhvervsfremmebestyrelsen bidragene som led 
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i den strategiske rammesætning af Investeringsplan 2023. På baggrund af erhvervs-

husenes bidrag og bestyrelsens refleksioner herpå udarbejdes forslag til Investe-

ringsplan 2023 til godkendelse på bestyrelsesmødet d. 15.  november. 

 

Praktisk forløb af dagsordenspunktet 

Præsentationerne fra erhvervshusenes bestyrelser er inddelt i to blokke, hvor der er 

afsat 10 minutter til hvert erhvervshus’ bidrag. Efter hver blok er der 20 minutter til 

intern refleksion i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse uden deltagelse af erhvervs-

husene. Der er indlagt en pause mellem de to blokke.  

 

I den første blok vil Hovedstaden, Sjælland, Bornholm og Fyn være repræsenteret 

(40 minutter), mens Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland er repræsenteret i anden 

blok (30 minutter). Det betyder konkret, at de givne erhvervshuse hører hinandens 

præsentation i hver blok, men ikke præsentationerne i den anden blok. Hvert er-

hvervshus er repræsenteret ved bestyrelsesformand, en erhvervsrepræsentant samt er-

hvervshusdirektøren, og hvert erhvervshus deltager via ét videolink.  

 

Hver blok forløber således, at erhvervshusene enkeltvis kort uddyber deres bidrag 

med mulighed for, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan stille spørgsmål til 

det givne bidrag. Bidragene præsenteres i rækkefølgen nævnt ovenfor. Oversigt over 

erhvervshusenes repræsentanter findes i appendiks 2.a.  

 

Intern drøftelse  

Efter erhvervshusene har præsenteret deres forslag, er der indlagt to drøftelser á 20 

min., hvor bestyrelsen kan drøfte de indkomne bidrag. Mulige overvejelser kan være:  

 

• Hvilke faglige fokusområder er mest centrale at investere i, og er der områ-

der, som ikke vurderes hensigtsmæssige at investere i på nuværende tids-

punkt?  

• Er der bestemte forhold eller emner i erhvervshusenes bidrag, som bestyrel-

sen finder særligt relevante at arbejde videre med? 

• Hvilke eventuelle gennemgående budskaber eller tendenser noterer bestyrel-

sen sig i erhvervshusenes bidrag? 

 

Bestyrelsens tilkendegivelser vil indgå i det videre arbejde med beslutningsgrundla-

get til investeringsplanen. Her vil det blive uddybet hvilke strategiske valg, der kan 

træffes med investeringsplanen inden for de gældende rammer.  

 

Videre proces 

På baggrund af erhvervshusenes bidrag og bestyrelsens drøftelser arbejdes der videre 

med udarbejdelsen af Investeringsplan 2023 med henblik på behandling af den ende-

lige investeringsplan på bestyrelsesmødet i november.  

 

Kommunikation 

Der kommunikeres ikke om erhvervshusenes bidrag til Investeringsplan 2023. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager erhvervshusenes indspil til efterretning og drøfter 

de indkomne bidrag.  
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