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INPUT TIL DEB INVESTERINGSPLAN 2023  
Med udgangspunkt i de forventede tematikker for kommende investeringer samt i de sydjyske styrker/udfordringer, 

har Bestyrelsen hos Erhvervshus Sydjylland prioriteret nedenstående indsatser.   

 

Arbejdskraft og social inklusion  

En af de primære udfordringer hos virksomhederne er den manglende arbejdskraft, hvor der i Sydjylland især er en 

meget stor efterspørgsel efter faglærte. Der er behov for at se på nye metoder samt udvikle samarbejdet mellem 

virksomheder og uddannelsesinstitutioner, for eksempel anbefales det at se på muligheder for at opnå merit. Der er 

ligeledes et uudnyttet potentiale i, at der er en masse unge ufaglærte i det danske samfund, hvor der ønskes en indsats 

med mulighed for, at virksomhederne bliver bedre til at ”opfange” dem og flytte dem fra ufaglært arbejdskraft til 

faglærte, fastansatte medarbejdere.  

 

Den nødvendige faglærte arbejdskraft er i vid udstrækning heller ikke til stede i Danmark. Der ønskes programmer, 

der kan arbejde med tiltrækning og tilknytning af international faglært arbejdskraft, for eksempel fra EU-lande med 

en høj arbejdsløshed, samt job til medfølgende partnere. Fokus bør herudover være på at give virksomhederne 

kompetencer indenfor substitution, således at der fortsat kan skabes vækst, ved at bringe virksomhedernes 

eksisterende (og nye) kompetencer optimalt i spil. 

 

Virksomhederne oplever stadig stigende krav i forbindelse med den grønne og digitale omstilling. Der er et stort behov 

for at oplyse og mobilisere virksomhederne til løbende kompetenceudvikling og opkvalificering af medarbejdere.  

 

Virksomhederne efterspørger ligeledes kompetenceudvikling af eksisterende medarbejdere, der kan adresseres via et 

bredt vækstrettet program med mulighed for tilskud til konsulentkøb/kompetenceudvikling til udvikling af 

virksomhedens strategi, markedsstrategi, salgstræning, salgsledelse, ledelse, økonomistyring, forretningsoptimering, 

basis erhvervsjura, rekruttering, indkøb, sourcering, logistikstyring, servicekoncepter, produktudvikling mm. 

 

Innovation 

Der er jf. Datagrundlag for Investeringsplan 23 generelt behov for at styrke innovationen i de sydjyske virksomheder, 

- der er både en forholdsvis lav grad af innovation og et stort uerkendt behov for at arbejde med innovation.  

 

I respekt for arbejdsdelingen i Erhvervsfremmeloven skal en styrket innovationsindsats ske i et tæt samarbejde med 

klyngerne. Det er centralt, at virksomhederne forankrer deres innovationsprojekter i virksomheden, og at 

sammenhængskraften mellem kommerciel forretningsudvikling og teknologisk forståelse styrkes. Erhvervshusene og 

de lokale erhvervsservices kan fremme dette ved at understøtte arbejdet med nye forretningsmodeller, 

forretningsudvikling, forankring og strategi samt fremme, at de nye innovationer bliver lanceret og får fodfæste på 

eksportmarkedet. 

 

Jf. Datagrundlag for Investeringsplan 23, halter Sydjylland langt bagud i væksten i produktivitet i industrien, hvorfor 

der er behov for et styrket fokus på automatisering og optag af nye teknologier i de sydjyske virksomheder. 

 

Iværksætteri/selvstændige 

Baseret på de gode erfaringer med IværksætterDanmark/NextStep, ønskes der fortsat lignende initiativer, evt. med 

modulopbyggede forløb. Det er væsentligt, at det sker i et fortsat samarbejde ml. Erhvervshus Sydjylland og de lokale 

erhvervsservice, samt at det holdes enkelt.  
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I flere af de sydjyske kommuner er der en etableringsrate af nye virksomheder, der er lavere end landsgennemsnittet. 

Til gengæld er iværksætterne bundsolide håndværkere uden akademisk erfaring, men til gengæld med en høj  

 

jobskabelse og overlevelsesrate. Der ønskes en mulighed for, at der i højere grad kan søges programmer, der kan 

understøtte de lokale behov, der ikke kan imødekommes ved de nationale programmer. 

 

Der mangler tilbud til solo-selvstændige med et CVR-nummer ældre end fem år, hvorfor det ønskes, at kravet til CVR-

nummer droppes, og tilbuddene bredes ud til flere selvstændige.  

 

Grøn Omstilling og cirkulær økonomi 

Jf. Datagrundlag for Investeringsplan 23, er der hos de sydjyske virksomheder et stort uerkendt behov for at arbejde 

med den grønne omstilling og cirkulær økonomi. Det vurderes at være en utrolig vigtig dagsorden, hvor der ligeledes 

fortsat ønskes afsat midler, så der kan arbejdes og rådgives direkte ude i virksomhederne. 

 

Oplevelsesindustrien/Levende Bymidter 

Erhvervslivet i de små og mellemstore kommuner er voldsomt udfordret og der efterspørges, hjælp til den digitale 

omstilling, nye forretningsmodeller, opdatering af kompetencer samt en ny måde og organisere sig på. 

 

Lokale Erhvervsfyrtårne 

Erhvervsfyrtårn Syd: Grøn Energi og Sektorkobling skal foldes ud, så flere SMV’er kan blive en del af Erhvervsfyrtårnet 

og få del i det fremtidige erhvervspotentiale.  

 

Der er fortsat et stort uforløst potentiale med stor betydning for vækst og udvikling i en større sydjysk geografi, for 

eksempel ønskes der fokus på den erhvervsmæssige styrkeposition inden for transport og logistik. 

 

I regi af Erhvervsfyrtårnet er der et stort fokus på arbejdskraft, hvilket skal spille sammen med øvrige initiativer på 

dette område, så der ikke kannibaliseres på de forskellige indsatser.  

 

Sydjyske styrkepositioner 

Jf. Strategi for Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 er Sydjylland karakteriseret ved nogle styrkepositioner: 

Fødevarer, Fremstillingsindustri, Maritime Erhverv og Logistik, Energi og Cleantech inkl. offshore samt turisme. Der 

ønskes mulighed for i højere grad at søge midler til projekter, der kan understøtte lokale/regionale indsatser samt 

mulighed for flere fokuserede indsatser inden for styrkepositionerne. Dette kan fremadrettet ligeledes inkludere 

Forsvarsområdet, hvor Sydjylland har en central placering eksemplificeret ved Flyvestation Skrydstrup, der huser F-16 

og snart F-35 flyene samt Esbjerg Havn, der forventes at blive knudepunkt for NATO.  

 

Omstilling af virksomheder 

Mange virksomheder er udfordret af et behov for løbende fokus på omstilling af virksomhederne, for eksempel i 

forhold til nye markeder, forsyningsproblemer, forsyningssikkerhed, behov for nye forretningsmodeller. Der ønskes 

tilbud, der kan understøtte, at virksomheder bliver bedre til at omstille hurtigt og optimalt i forhold til leverandører 

og kunder.  

 

Fremme at virksomhederne får udbytte ved deltagelse i programmerne 

Flere virksomheder finder det vanskeligt at søge projektmidler samt imødekomme de administrative krav til for 

eksempel markedsafsøgning. Der ønskes derfor en mere håndholdt indsats og mulighed for at hjælpe virksomhederne 

med at indgå - og få det optimale udbytte ved deltagelse - i programmerne. 
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