Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 24. maj 2018 en aftale om Forenkling af
erhvervsfremmesystemet, som betyder, at ansvaret for erhvervsfremmeindsatsen fremover
forankres ved stat og kommuner.
Aftaleteksten kan findes her: https://em.dk/nyheder/2018/05-24-politisk-aftale-giver-etenklere-og-mere-effektivt-erhvervsfremmesystem
Regeringen og Danske Regioner indgik derudover en aftale om regionernes økonomi for 2019,
som også beskriver regionernes fremtidige rolle i relation til regional udvikling.
Aftaleteksten om regionernes økonomi kan findes her: https://em.dk/nyheder/2018/06-05region
Der redegøres kortfattet for nogle af elementerne i aftalerne neden for.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:
·

Der etableres en Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der erstatter de 6 regionale
vækstfora og Danmarks Vækstråd. Regionerne afskæres ved lov fra egen
erhvervsfremmeindsats, herunder inden for turisme.

·

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen og skal
bestå af 16 medlemmer: 5 kommunale repræsentanter, 6 erhvervsrepræsentanter, 1
repræsentant fra regionsrådene, 1 repræsentant fra arbejdstagerorganisationerne, 1
repræsentant fra videninstitutionerne og 1 repræsentant fra staten. Herudover udpeges
en formand fra erhvervslivet.

·

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at igangsætte og finansiere
decentrale erhvervsfremmeindsatser, og bestyrelsen skal udarbejde en strategi for den
decentrale erhvervsfremmeindsats. Strategien skal indeholde regionale kapitler samt
virke rammesættende for den kommunale erhvervsudvikling.

·

Erhvervsfremmebestyrelsen skal fra 1. januar 2019 udmønte EU"s strukturfondsmidler
og regionale udviklingsmidler samt udpege erhvervs- og teknologiområder, hvor der
kan udbydes offentlig finansiering til klynger.

·

Halvdelen af erhvervsfremmebestyrelsens nationale midler vil være øremærket lokale
indsatser med udgangspunkt i den nuværende fordeling af regional erhvervsfremme.

Tværkommunale Erhvervshuse:
·

Der etableres desuden syv tværkommunale Erhvervshuse med særskilte bestyrelser
samt fem filialer. Erhvervshusene baseres delvist på de nuværende Væksthuse, der skal
fungere som kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om
virksomhedsdrift og -udvikling. Ydelserne i Erhvervshusene og i enkeltkommuner må
ikke være overlappende.

·

I Region Syddanmark placeres der Erhvervshuse i Odense og Haderslev. Der vil således
fremover være to Erhvervshuse i Syddanmark. Der etableres ikke filialer til de to
syddanske Erhvervshuse.

Digital platform:

·

Der etableres fra medio 2019 en datadrevet digital platform, der skal give virksomheder
adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, drift og
udvikling og virksomhed m.v.

Klynger:
·

Antallet af offentligt finansierede klynger og netværk reduceres til 10-12
styrkepositioner og et mindre antal start-up klynger inden for spirende teknologier og
markeder.

Eksport, investeringsfremme mv.:
·

Ansvaret for højtspecialiserede erhvervsfremmeindsatser indenfor eksport,
investeringsfremme, kapitalformidling og innovation samles i staten og samles færre
steder.

Turisme:
·

Den offentlige turismeindsats forenkles på flere måder, herunder søges den kommunale
turismefremmeindsats konsolideret i 15-25 destinationsselskaber. Der øremærkes
midler under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til lokale og tværgående
turismeprojekter.

