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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 
Bestyrelsen skal drøfte og godkende forslaget til investeringsplanen for 2023. 

 

Baggrund 
Investeringsplanen sætter den overordnede ramme for bestyrelsens investeringer i det 

kommende år og formidler dermed forventningerne til, hvad der investeres i hvornår 

og i hvilket omfang. Forslaget til Investeringsplan 2023 er udarbejdet i henhold til en 

række centrale hensyn af strategisk, erhvervsfaglig, geografisk og økonomistyrings-

mæssig karakter, så der samlet set opretholdes en hensigtsmæssig balance i bestyrel-

sens portefølje af indsatser. 

 

Erhvervshusenes bestyrelser leverede på bestyrelsesmødet den 20. september 2022 

strategiske indspil, der fokuserer på virksomhedernes muligheder og udfordringer ud 

fra lokalt og regionalt forankret viden. På tværs af bidragene er der opbakning til et 

fortsat fokus på forenkling, genkendelighed og sammenhæng mellem indsatser, så 

erhvervsfremmesystemet videreudvikles med fokus på at fastholde velfungerende, 

kendte indsatser for virksomhederne. Forslaget til Investeringsplan 2023 vurderes at 

imødekomme fem gennemgående temaer i bidragene, jf. bilag 6.2: 

 

• Videreudvikling af signaturindsatser 

• Prioritering af lokale erhvervsfyrtårne 

• Forsyningssikkerhed, grøn omstilling og omstilling af kerneforretningen 

• Lokal og regional erhvervsudvikling 

• Internationalisering, digitalisering og arbejdskraft 

 

Løsning 
Med udgangspunkt i bestyrelsens strategi foreslås Investeringsplan 2023 funderet i 

tre hovedemner i form af signaturindsatser, omstilling af virksomheder samt lokal og 

regional forankring: 

 

• Signaturindsatser: Bestyrelsen har opbygget stærke, enkle, genkendelige og 

bredt tilgængelige signaturindsatser, som skal understøtte SMV’er i et lang-

sigtet perspektiv, og som udgør kernekomponenter i bestyrelsens portefølje. 

Bestyrelsen har således allerede investeret i Virksomhedsprogrammet og 

klyngeindsatsen i 2022, og med investeringsplan 2023 foreslås at investere 

yderligere i de lokale erhvervsfyrtårne og et nyt iværksætterprogram. 

 

• Omstilling af virksomheder: Behovet for omstilling af virksomheder er acce-

lereret af den økonomiske situation, som bl.a. har medført et massivt tryk på 

forsyningssikkerheden, fremskyndet behov for overgang til mere cirkularitet 

i materialer og lagt pres på forsynings- og værdikæder. Virksomhederne op-

lever en aktuel udfordring ift. stigende priser og behov for at gentænke for-

retningen. Bestyrelsen har særligt mulighed for at investere i grøn omstilling 

med cirkulært fokus i et længere perspektiv, idet der er reserveret i alt ca. 500 

mio. kr. hertil i EU-programmerne frem til 2027. Det foreslås derfor, at be-

styrelsen reserverer 200 mio. kr. i 2023, som kan udgøre en potentiel ny sig-

naturindsats, der kan fremme grøn omstilling i SMV’er med cirkulært fokus.  
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• Lokal og regional erhvervsudvikling: Erhvervshusene ser forskellige behov 

for lokal og regional tilpasning og erhvervsudvikling i især større indsatser i 

hele landet samt mindre, men mere geografisk målrettede indsatser. Investe-

ringsplanen foreslår flere regionalt fokuserede investeringer med bl.a. lokale 

erhvervsfyrtårne og turismeindsatser, ligesom velfærdsteknologi kan have et 

lokalt perspektiv, hvor kommuner forventes at være centrale. Samtidig læg-

ges der op til, at bestyrelsen fastholder sit fokus på et sammenhængende er-

hvervsfremmesystem uden overlap.  

 

Investeringsplan 2023 

Forslag til Investeringsplan 2023 indeholder otte forventede investeringer samt øv-

rige udgifter for i alt 886 mio. kr., jf. tabel 1. 
 
Tabel 1. Forslag til forventede investeringer i 2023    
Investering  Volumen1 (mio. kr.)  Annonceringstidspunkt 

1. Besluttede investeringer   [176]  

Pulje for lokale og tværgående turismeprojekter 2023  [54] Oktober 2022 

Udvikling af turismeområder (turismeinfrastruktur)  [97] 4. kvartal 2022 

Bæredygtig byudvikling  [25] Medio 2023 

2. Signaturindsatser  [413]  

Erhvervsfyrtårne II  [290] 4. kvartal 2022 

Iværksætterprogram  [123] 4. kvartal 2022 

3. Nye indsatser  [292]  

Grøn omstilling med cirkulært fokus   [200] 2. kvartal 2023  

Velfærdsteknologi  [72] 2. kvartal 2023 

Digitale værktøjer til SMV’er [20] 4. kvartal 2023 

4. Øvrige   [5]  

Evaluering, analyser, strategi, kommunikation mv.  [5] Ikke relevant 

Samlede investeringer 2023  [886] - 

Note: 1) Investeringsplanens volumen og indsatser er med forbehold for Finansloven for 2023. Såfremt denne ændres 
ift. Forslag til Finansloven for 2023, vil der være behov for at tilpasse planen i overensstemmelse hermed.  

 

Investeringer gennemføres løbende fra ultimo 2022 til ultimo 2023. Det samlede flow 

af idébeskrivelser og bestyrelsens behandling af ansøgninger fremgår af bilag 6.3.  

 

Indsatser 

Besluttede investeringer (176 mio. kr.) 

Forslaget til investeringsplan indeholder tidligere besluttede investeringer inden for 

turisme på i alt 176 mio. kr., hvoraf Udvikling af turismeområder er til beslutning på 

indeværende møde, jf. dagsordenspunkt 7.1. 

 

Signaturindsatser (410 mio. kr.) 

Investeringer i signaturindsatserne Lokale erhvervsfyrtårne II og Iværksætterindsat-

sen er til beslutning på indeværende møde, jf. dagsordenspunkterne 3. og 5.2. De 

vurderes i høj grad at have et strategisk vigtigt sigte med fokus på, hvad Danmark 

skal leve af i fremtiden. Samtidig afspejler investeringerne erhvervshusenes indspil 

ift. fortsat forenkling og genkendelighed i erhvervsfremmesystemet, ligesom investe-

ringerne har fleksibilitet og kan møde forskelligartede behov med både lokalt fokus 

og internationaliseringsperspektiv. 

 

Nye indsatser (290 mio. kr.) 
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Det foreslås, at bestyrelsen investerer i tre nye indsatser; grøn omstilling med cirku-

lært fokus, velfærdsteknologi og digitale værktøjer til SMV’er.  

 

Det foreslås, at der reserveres 200 mio. kr. til en indsats målrettet grøn omstilling med 

fokus på cirkulær økonomi, hvor en idébeskrivelse vil blive forelagt bestyrelsen i 

april 2023 med henblik på drøftelse og beslutning. Det foreslås, at bestyrelsen drøfter, 

om der er særlige elementer, bestyrelsen ønsker som omdrejningspunktet for en kom-

mende cirkulær indsats, fx sektorer, virkemidler mv. Indsatsen kan fx fokuseres på 

lokale og stedbundne cirkulære samarbejder, herunder virksomhedsnære værdikæde-

forløb med fokus på forsyningssikkerhed. 

 

Derudover foreslås en investering i velfærdsteknologi på 70 mio. kr. mhp. at reducere 

barrierer for implementering af velfærdsteknologi i den offentlige sektor. Regional-

fonden indeholder øremærkede midler til en sådan indsats. Slutteligt foreslås en in-

vestering på 20 mio. kr. til udvikling af flere digitale værktøjer til SMV’er, som skal 

tilgængeliggøres via Virksomhedsguiden. Midlerne kan fx målrettes værktøjer, som 

kan understøtte grøn omstilling og internationalisering.   

 

Slutteligt foreslås det i investeringsplan 2023 at reservere 5 mio. kr. til evalueringer, 

analyser, strategi og kommunikation mv. svarende til niveauet i 2022.  

 

Strategiske indspil uden forslag om selvstændige indsatser  

Nogle erhvervshuse foreslår selvstændige investeringer, som ikke indgår i forslaget 

til Investeringsplan 2023. Disse omfatter: 

 

• Internationalisering: Flere erhvervshuse ser behov for indsatser målrettet 

øget eksport og internationalisering. Der lægges ikke op hertil, fordi interna-

tionalisering indgår i iværksætterindsatsen, erhvervsfyrtårnene og klynge-

indsatsen, ligesom Virksomhedsprogrammet understøtter omstilling, der 

bl.a. kan øge eksportparatheden. Dertil kommer, at en internationalisering-

sindsats i 2023 vil reducere Virksomhedsprogrammet tilsvarende fra 2025, 

og at Trade Council har flere relevante programmer og tilbud. 

 

• Lokal og regional erhvervsudvikling: Flere erhvervshuse ser behov for regi-

onale indsatser målrettet løft af driftsorienterede SMV’er, bl.a. så de kan 

indgå i dybere udviklingsforløb. Der lægges ikke op hertil, fordi Investe-

ringsplan 2023 i forvejen har et markant lokalt og regionalt fokus med fx 

erhvervsfyrtårne og flere turismetiltag. Desuden foretages alle investeringer 

med særligt blik for lokale og regionale forhold, og de behov, der peges på, 

dækkes derudover i noget omfang allerede af Virksomhedsprogrammet. 

Hvis der investeres yderligere i den foreslåede type indsatser, vil Virksom-

hedsprogrammet desuden reduceres tilsvarende fra 2025. 

 

• Sjællandsprogram: Erhvervshus Sjælland foreslår, at der oprettes et særskilt 

program med flere delindsatser målrettet syv udfordringer for sjællandske 

virksomheder. Det er væsentligt, at den økonomiske EU-ramme til Region 

Sjælland investeres hensigtsmæssigt, hvilket der er skærpet fokus på fx via 

specifikke krav i Virksomhedsprogrammet. Der lægges dog ikke op til et 

Sjællandsprogram, fordi behovene, der peges på, dækkes af dele af Virk-

somhedsprogrammet, iværksætterindsatsen, arbejdskraftsindsatser og den 
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nye grønne og cirkulære indsats. Derudover vurderes det, at det ikke er an-

skueliggjort, at de konkrete behov er entydige, særlige behov i regionen. 

 

Herudover bemærkes det, at Investeringsplan 2023 ikke indeholder nye enkeltstående 

investeringer i kvalificeret arbejdskraft, da bestyrelsen i 2022 har investeret 244 mio. 

kr. med det fokus, og arbejdskraft også indgår i Erhvervsfyrtårne II. Derudover be-

finder Danmark sig i en økonomisk situation med betydelig usikkerhed om udviklin-

gen i beskæftigelsen – og dermed virksomhedernes behov – de kommende år, hvorfor 

det vurderes hensigtsmæssigt at afvente evt. yderligere initiativer.  

 

Videre proces og kommunikation 

Det foreslås, at Investeringsplan 2023, herunder appediks 6.a. og 6.b, offentliggøres 

på bestyrelsens hjemmeside og opdateres løbende i tilfælde af ændringer. og der til-

bydes et orienterende webinar til interessenter. Det foreslås desuden, at bestyrelses-

formanden i en særskilt skriftlig henvendelse kvitterer for samarbejdet med erhvervs-

husenes bestyrelser og de strategiske bidrag direkte til erhvervshusbestyrelserne. Se-

kretariatet offentliggør bestyrelsens beslutning på erhvervsfremmebestyrelsens hjem-

meside i forbindelse med offentliggørelse af referatet og øvrigt materiale. Eventuel 

yderligere kommunikation (herunder pressemeddelelse og LinkedIn-nyhed) afventer 

regeringsdannelse. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen:  

• Drøfter forslaget til investeringsplan 2023, herunder: 

• Hvorvidt virksomhedernes væsentligste behov, forenkling af erhvervs-

fremmesystemet og erhvervshusenes indspil samlet set imødekommes 

hensigtsmæssigt. 

• Hvorvidt hensyn til lokal og regional erhvervsudvikling håndteres hen-

sigtsmæssigt, herunder vedrørende et evt. særskilt Sjællandsprogram. 

• Hvilket overordnet fokus, der med fordel kan indgå i en ny investering i 

grøn omstilling med fokus på cirkulær økonomi i relation til fx virksom-

hedernes udfordringer med forsyningssikkerhed mv. 

• Godkender investeringsplanen for 2023 og kommunikationen herom.  
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