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Høring – Forslag til Lov om erhvervsfremme
Syddansk Vækstforum tager Aftalen om erhvervsfremme mellem Regeringen og Dansk Folkeparti og
nedlæggelse af de seks regionale vækstfora til efterretning.
Syddansk Vækstforum har i sin strategi for den regionale erhvervsudvikling prioriteret både brede
indsatser, med tilbud til virksomheder inden for alle brancher (eksempelvis kvalificeret arbejdskraft,
automatisering og digitalisering), og fokuserede indsatser inden for forretningsområder, som bygger
på særlige syddanske styrker og potentialer (bæredygtig energi, sundheds‐ og velfærdsinnovation,
oplevelseserhverv, samt robotteknologi) i tråd med EU’s tilgang til smart specialisering. Syddansk
Vækstforum har desuden arbejdet målrettet på at udnytte mulighederne i det internationale og
grænseoverskridende samarbejde, herunder igennem Interreg‐programmerne og samarbejdet hen
over den dansk‐tyske grænse.
Både de fokuserede indsatser og indsatserne med tilbud til virksomheder inden for alle brancher har
indeholdt elementer, der rækker ud over den 1:1 rådgivning af virksomheder, som det nye
erhvervsfremmesystem særligt lægger op til at fremme. Det gælder i forhold til innovations‐, klynge‐
og OPI‐samarbejder, hvor eksempelvis virksomheden Mobile Industrial Robots med hjælp fra
Syddansk OPI‐pulje samarbejdede med Sygehus Sønderjylland om afprøvning af teknologi, hvilket har
haft en betydelig effekt for virksomhedens senere kommercielle succes.
Klyngeudvikling har ligeledes udgjort et væsentligt element i Syddansk Vækstforums fokuserede
indsats, hvor vækstforum har finansieret én klyngeorganisation for hver af de syddanske
styrkepositioner. Vækstforum har i den forbindelse lagt vægt på, at klyngerne har et stærkt
virksomhedsengagement, er guldcertificerede, agerer nationalt og samordnes med nationale
innovationsnetværk. Derfor har Vækstforum arbejdet for at samordne og forenkle klyngeindsatserne
bl.a. igennem tværregionalt samarbejde og på tværs af lokale, regionale og nationale indsatser, og
med udgangspunkt i et stærkt virksomhedsengagement. Dette har skabt yderst positive resultater i
forhold til udvikling af de danske styrkepositioner inden for vind‐ og energiteknologi, sundheds‐ og
velfærdsteknologi, samt design‐, og fødevareområdet. Vækstforum finder det derfor afgørende, at
man fremadrettet understøtter de regionale styrkepositioner med afsæt i stærke landsdækkende
klynger.
På turismeområdet har Syddansk Vækstforum prioriteret en konsolidering af indsatsen igennem fem
tværkommunale destinationer, som dækker hele den syddanske geografi, og som tager afsæt i
turismemæssige styrkepositioner. Samtidig er den internationale markedsføringsindsats blevet
samlet og koordineres igennem foreningen FOMARS, som også har skabt et stærkt incitament til
samarbejde imellem destinationerne, samt de mange små og de få store private aktører. Derudover
har vækstforum medvirket til, at koordinationen af indsatser og drøftelser af tværgående
udviklingspotentialer og –opgaver imellem destinationer, det regionale og nationale niveau sikres
igennem Koordinationsudvalget for Turisme i Syddanmark.
Udgangspunktet for mange af de indsatser, som Syddansk Vækstforum har igangsat, har således
været stærke regionale partnerskaber mellem erhvervsliv, forsknings‐ og uddannelsesinstitutioner,
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region og kommuner, som har gjort det muligt at løfte fælles udfordringer og skabe ambitiøse og
langsigtede løsninger med afsæt i de regionale styrker. Det har været baggrunden for Center for
Industriel Elektronik på SDU i Sønderborg, foreningen Work‐Live‐Stay, som samler parterne om
fælles indsatser for tiltrækning og fastholdelse af højt kvalificeret arbejdskraft. Partnerskaber, som
konkret efterspørges af virksomhederne, når der er behov for at løse problemstillinger af fælles
interesse, som ikke kan løses af én virksomhed alene.
Vi kan i den forbindelse være bekymrede for om sammensætningen af Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse, som beskrives i § 10, stk. 2, i tilstrækkelig grad vil kunne sikre viden om
de regionale forudsætninger og bidrage til at sikre opbygningen af stærke regionale partnerskaber.
Videninstitutionerne vil således i den nye bestyrelse alene være repræsenteret af én videninstitution,
mens uddannelsesinstitutionerne var bredere repræsenteret i de regionale vækstfora – og på tværs
af de kortere, mellemlange og videregående uddannelser. Vækstforum foreslår derfor, at
videninstitutionerne får en bedre repræsentation både i Erhvervsfremmebestyrelsen og de
tværkommunale erhvervshuse.
Syddansk Vækstforum har desuden opbygget et velfungerende samarbejde om offentlig‐privat
innovation inden for sundheds‐ og velfærdssektoren, og der er skabt gode resultater på området.
Vækstforum opfordrer til, at den nye lov om erhvervsfremme understøtter mulighederne for
samarbejde om offentlig‐privat innovation inden for sundheds‐ og velfærdsområdet, herunder at
sygehusene fortsat sikres mulighed for at deltage i projekter på området.
Opbygningen af et nyt, nationalt erhvervsfremmesystem og centraliseringen af erhvervs‐ og
turismeindsatsen indebærer en risiko for en skævvridning af de decentrale indsatser og for et
videnstab i forhold til decentrale forudsætninger og behov. Det er derfor vigtigt at sikre, at der ikke
sker en geografisk skævvridning af indsatserne, at erhvervs‐ og turismemidlerne fortsat kommer i
arbejde til fordel for hele Danmark samt at der reelt sikres en rimelig fordeling af midler til aktører på
tværs af hele landet.
Endeligt, og af hensyn til en smidig videreførelse af det dansk‐tyske Interreg‐program, som har været
et vigtigt element i Syddansk Vækstforums strategi, bør det præciseres i bemærkningerne til
forslagets § 15, stk. 7, at eksisterende aftaler og organer inden for regionernes grænseoverskridende
og internationale samarbejde videreføres uændret, sådan som det også fremgår af Aftale om
regionernes økonomi for 2019.
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