Målrettet erhvervsindsats
Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele
Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag med vækstpotentiale og et stærkt
lokalt engagement, der kan bygges på.
Indsatsen i de udvalgte områder skal understøtte rammerne for en selvbåren lokal erhvervsudvikling. Ministerier, styrelser og regioner vil tage
aktivt del, men det er afgørende for indsatsens chancer for succes, at de
lokale aktører (offentlige og private) også er klar til at afsætte ressourcer
og sætte sig i spidsen for indsatsen.
Den målrettede erhvervsindsats skal afspejle det konkrete behov i det udvalgte område. Nogle steder vil der være behov for en bred indsats med
flere tilgangsvinkler, andre steder er der basis for en snævrere indsats rettet mod et bestemt fokusområde, fx en erhvervsklynge. Uanset tilgangsvinkel skal indsatsen bidrage til at styrke den private vækst og jobskabelse i området. Der sigtes efter at have de første initiativer klar inden udgangen af 2016. Indsatsen er tiltænkt at strække sig frem mod 2019.
I afsnit 1 nedenfor beskrives hvilke kommuner, der vil kunne søge om at
blive omfattet af en målrettet erhvervsindsats. Det er hensigten at udpege
op til tre områder forskellige steder i landet. Afsnit 2 beskriver, hvordan
udpegningen vil ske på baggrund af kommunale ansøgninger. Afsnit 3
beskriver kort den videre proces efter udvælgelse af områderne.
1. Hvilke områder er kandidater til en målrettet erhvervsindsats
Områderne, som kandiderer til at deltage i den målrettede erhvervsindsats, afgrænses til kommuner, som opfylder alle tre følgende kriterier:
•

Kommunen ligger uden for de større byer (medianborgeren har
mere end en halv times kørsel til centrum af en by med mere end
45.000 indbyggere)1

•

Kommunen har en erhvervsindkomst pr. indbygger, som er maksimalt 90 pct. af landsgennemsnittet (gennemsnit af perioden
2012-2014)

•

Kommunen har oplevet en tilbagegang i antal arbejdspladser i perioden 2012-2015

I alt 24 kommuner i Danmark opfylder ovenstående tre kriterier, jf. figur
1. Alle kommuner listet i bilag 1 er kandidater til at deltage i en målrettet
erhvervsindsats.2 Indsatsen skal være forankret i et stærkt sammenhæn1

Dette kriterium er bl.a. anvendt af De Økonomiske Råd.
Bornholms Regionskommune opfylder de tre kriterier, men er udeladt af den målrettede erhvervsindsats, fordi Bornholm har været omfattet af flere målrettede indsatser med
2

gende område, hvorfor de fire ø-kommuner (Læsø, Samsø, Langeland og
Ærø) ikke kan søge selvstændigt, men i givet fald skal indgå i en ansøgning fra en eller flere nabokommuner.3
Figur 1. Kommuner, som ligger uden for de større byer, har mistet arbejdspladser i 2012-2015 og har en erhvervsindkomst pr. indbygger på
maksimalt 90 pct. af landsgennemsnittet

Anm.: Definitionen af de tre kriterier kan findes på side 1. Bornholm opfylder de tre kriterier, men
kan ikke omfattes af den målrettede erhvervsindsats. Ø-kommunerne Læsø, Samsø, Langeland og
Ærø kan indgå som nabokommune i en målrettet erhvervsindsats.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

2. Udpegning af op til tre områder til målrettet erhvervsindsats
I første omgang udpeges op til tre områder forskellige steder i landet.
Udpegningen sker i to trin. I første trin sender en eller flere af de kommuner, som er nævnt i bilag 1, en ansøgning til det regionale vækstforum.
Det regionale vækstforum prioriterer på baggrund af de opstillede kriterier (se nedenfor) mellem de indkomne ansøgninger og indstiller ét område
i regionen til en målrettet erhvervsindsats.
I trin to træffer erhvervs- og vækstministeren på baggrund af de regionale
vækstforas indstillinger den endelige afgørelse om, hvilke områder der vil
blive omfattet af en målrettet erhvervsindsats. Afgørelsen vil bygge på de
samme kriterier, som er anvendt af vækstfora til at vurdere de kommunastatslig involvering de seneste år. Hertil kommer, at Bornholm er den eneste kommune
med eget vækstforum, og det bornholmske vækstforum modtager i EU-strukturfondsperioden 2014-2020 betydeligt flere midler pr. indbygger end de fem øvrige regionale
vækstfora.
3
Ø-kommunerne er omfattet af en særstatus i det danske regionalfondsprogram, der giver adgang til virksomhedstilskud til enkeltvirksomheders anlægsinvesteringer under
nærmere angivne vilkår.
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le ansøgninger, jf. nedenfor, kombineret med en vurdering af regionens
engagement i indsatsen, herunder hvordan denne indsats understøtter regionens vækst- og udviklingsstrategi. Når et vækstforum sender sin indstilling til Erhvervs- og Vækstministeriet, skal regionens egen rolle i den
målrettede erhvervsindsats derfor også beskrives.
Kriterier
Der vil i vurderingen af de indkomne ansøgninger blive lagt særlig vægt
på de erhvervsmæssige kompetencer og potentialer i området samt den
lokale forankring og vilje/evne til lederskab, jf. kriterium 2 og 3 nedenfor. En ansøgning må maksimalt fylde 12 normalsider.
Konkret skal en ansøgning omfatte og vil blive vurderet på følgende kriterier:
1. Geografisk fokus
Det skal anføres hvilke(n) af kommunerne i bilag 1, ansøgningen omfatter. Op til tre geografisk sammenhængende kommuner fra bilag 1 kan
omfattes af én fælles ansøgning. Det vil blive vægtet positivt, hvis der
aktivt deltager aktører fra kommuner, som ikke er nævnt i bilag 1, fx
forholdsvis stærke nabokommuner. Fokus i ansøgningen og den konkrete indsats skal dog være på kommuner nævnt i bilag 1.

2. De erhvervsmæssige kompetencer og potentialer i området
Ansøgningen skal beskrive de vigtigste erhvervsmæssige kompetencer i
området (jf. punkt 1), herunder anføre 15-20 private navngivne virksomheder, som har stor betydning for områdets beskæftigelse og værdiskabelse i dag, og/eller forventes at kunne få det i fremtiden, dvs. virksomheder med betydeligt vækstpotentiale og fokus på eksport.

3. Lokal forankring og ejerskab
Ansøgningen skal liste alle de lokale aktører (offentlige og private virksomheder, inkl. fonde), der tilkendegiver aktivt at ville støtte en målrettet erhvervsindsats (dokumentation skal vedlægges). Det er et krav, at
toneangivende private virksomheder i området, jf. punkt 2 ovenfor, og
relevante aktører uden for området (fx forholdsvis stærke nabokommuner, virksomheder, videninstitutioner eller klyngeorganisationer) er indstillet på at deltage aktivt.

4. Barrierer/udfordringer for privat vækst
Ansøgningen skal beskrive de væsentligste barrierer/udfordringer for
vækst, som de private virksomheder i området giver udtryk for. Det kan
fx være mangel på kapital eller mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det
kan også være adgang til bredbånd eller problemstillinger med hensyn
til fysisk planlægning. Investeringer i trafikal infrastruktur indgår imidlertid ikke som en del af den målrettede erhvervsindsats.

5. Sammenhæng i indsatsen
Den målrettede erhvervsindsats er et supplement til den lokale og regionale indsats, hvorfor ansøgningen kort skal iagttage igangværende eller
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planlagte indsatser for at øge væksten i området, som en målrettet erhvervsindsats bør koordineres med, fx den regionale vækst- og udviklingsstrategi, lokale strategier m.v.

3. Det konkrete arbejde med en målrettet erhvervsindsats
Når erhvervs- og vækstministeren på baggrund af de regionale vækstforas
indstillinger har udpeget op til tre områder, jf. afsnit 2, vil Erhvervsstyrelsen tage kontakt til de pågældende vækstfora og kommuner med henblik
på at aftale det videre forløb.
Der sigtes på at indlede arbejdet med en opstartskonference i hvert område med deltagelse af erhvervs- og vækstministeren, regionsrådsformanden, borgmestre, virksomhedsledere m.fl.
De konkrete initiativer vil afhænge af de særlige lokale udfordringer og
potentialer. Den målrettede erhvervsindsats forventes i det enkelte område at tage udgangspunkt i udnyttelsen af det lokale potentiale, uanset om
det medfører behov for en bred eller en mere snæver indsats. Der vil blive
taget udgangspunkt i konkrete virksomheder og mulighederne for at udvikle dem og øge deres beskæftigelse. Det overordnede succeskriterium
for arbejdet er således at øge den private job- og værdiskabelse i området.
Der sigtes på at kunne have de første initiativer klar inden udgangen af
2016. Fra statens side er der afsat midler til tiltag frem til 2019.
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Bilag 1. Kommuner, som er kandidater til en målrettet erhvervsindsats
Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Frederikshavn Kommune
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kommune
Læsø Kommune
Morsø Kommune
Thisted Kommune
Vesthimmerland Kommune
Norddjurs Kommune
Samsø Kommune
Skive Kommune
Struer Kommune
Langeland Kommune
Svendborg Kommune
Sønderborg Kommune
Tønder Kommune
Ærø Kommune
Aabenraa Kommune
Guldborgsund Kommune
Kalundborg Kommune
Lolland Kommune
Odsherred Kommune
Slagelse Kommune
Vordingborg Kommune
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