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Nyt erhvervsfremmesystem
Behandling i Folketinget i november/december – implementering 1.
januar 2019
Hovedelementer:
• Færre led og virksomhederne i centrum

• Kommuner og 6 nye erhvervshuse med 6 filialer omdrejningspunkt
• Etablering af en national erhvervsfremmebestyrelse hvor midlerne til
erhvervsfremme samles (også strukturfondsmidler). Ansvarlig for
udarbejdelse af en national strategi.
Udfordring: Der tages penge ud af systemet.
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Hovedstadsområdet – status lige nu
• Region Hovedstaden: Forbereder overdragelse og afvikling af projekter
• COPCAP: Overgår til staten (UM og EVM). Finansiering i 2019 via FL
• WOCO: Overgår til staten (EVM). Finansiering i 2019 via FL
• Gate 21: Mister en del af nuværende regional finansiering. Mulig
adgang til nationale midler via samarbejde med CLEAN
• Greater Copenhagen: Brug for afklaring af fremtidig governance og
fokus for Greater Copenhagen
KKR Hovedstaden har nedsat en politisk arbejdsgruppe.

Opgavefordeling
Etableringsaftale indgået mellem KL og regeringen
Erhvervshuse: Målgruppe: Alle virksomheder. Bindeled til statslige tilbud.
Specialiserede ydelser – f.eks. indenfor automatisering, digitalisering,
generationsskifte, ny teknologi, innovation, eksport, finansiering, nye
forretningsmodeller
Kommuner: Grundlæggende erhvervsfremmeydelser, 1:1 vejledning og
generel information om opstart, drift og udvikling, lokal erhvervsudvikling
og udvikling af lokale rammevilkår
Digital erhvervsfremmeplatform: Overblik over adgang til information,
vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, drift og udvikling af
virksomhed.
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Opgavefordeling (fortsat)
KKR: Udpeger til bestyrelser. Styrende rolle for erhvervshuset via årlig
resultatkontrakt. Politisk forankring af det regionale kapitel i den
nationale erhvervsfremmestrategi.
Nationale erhvervsfremmebestyrelse: Igangsætte og finansiere
decentrale erhvervsfremmeindsatser (+ turisme). Formulere en national
strategi. Ansvarlig for analyseindsats.
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KKR H. og nyt erhvervsfremmesystem –
hvad skal gøres?
•
•
•
•
•
•
•

Etablering af nyt Erhvervshus
Udpegelser til Erhvervshusets bestyrelse og den nationale bestyrelse
Indgåelse af resultatkontrakt med Erhvervshuset for 2019
Ny regional erhvervsudviklingsstrategi (politisk forankring)
Stillingtagen til projekter fra Region Hovedstaden
Model for videreførelse af Greater Copenhagen-samarbejdet
Ny governancemodel for erhvervsfremmesystemet i
hovedstadsområdet
• Strategi for 2019 + fremtid for regionale operatører
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Ny governancemodel for erhvervsfremme i
hovedstadsområdet - hvordan skal vi gøre det?
Erhvervsfremmereform = mulighed for at lave nyt system med stærkere kommualt
ejerskab og samarbejde med relevante aktører
Mulige elementer:
1. Strategidag og operatørinddragelse
2. Kommuneindspil - inklusiv Greater Copenhagen og Region H.
3. Erhvervshuset samler og forelægger for KKR
IT system til at understøtte processen

Med afsæt i den vedtagne strategi
udarbejdes:
• Resultatkontrakt for Erhvervshuset – koordineres med Sjælland
• Input til resultatkontrakter for WOCO og COPCAP (der forventes nationale
kontrakter for disse) samt Greater Copenhagen
• Strategi for at søge midler i den nationale erhvervsfremmebestyrelse
• Øvrig interessevaretagelse på det erhvervspolitiske område for at sætte
Hovedstadens ønsker og behov på dagsordenen.

Etablering af nyt Erhvervshus
• Et Erhvervshus i Hovedstaden (København) med to filialer – én i Hillerød
og én på Bornholm (bestyrelse også på Bornholm)
• Erhvervshuse oprettes som forvaltningssubjekter
• Budget: 161,8 mio. fordelingsnøgle er befolkningstal (ca. 50-55 mio.)
• Placering, virksomhedsoverdragelser, direktør-udpegning
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Segmentering og målgruppe
3 målgrupper:

Iværksættere (nuværende Iværksætterhus)
Lokal erhvervsservice: Ejerskifte, bestyrelse, kompetenceudvikling, kapital,
bevarelse af nuværende forretningsniveau mm.

Vækstvirksomheder: Nuværende tilpasset værditilbud og programmer

Bestyrelse:
I alt 11 medlemmer heraf
• 1 formand som udpeges af KKR (folkevalgt gerne med baggrund fra privat
erhvervsliv)
• 3 kommunale som udpeges af KKR
• 4 virksomhedsrepræsentanter som udpeges af KKR efter indstilling fra
erhvervsorganisationer
• 1 fra videninstitutioner som udpeges af KKR
• 1 fra arbejdstagerorganisation som udpeges af KKR efter indstiling fra LO, FTF og
AC i fælleskab
• 1 udpeget af Regionsrådet
• En observatør fra ERST.

Samarbejdsmodel
Virksomheder

Samarbejdspartnere
- Region H
- Vækstfonden
- UM
- CopCap
- Gate 21
- Mfl.
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Kommuner aftaler dannelse af destinationsselskaber inden udgangen af 2020

Midler erhvervsfremme og turisme fra 2019
Overslag over fordeling af midler i
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
ca. 846 mio. kr. årligt i 2019-2020

Lokal erhvervsfremme
320 mio. kr. årligt
Medfinansiering af
EU-tilskud
(190 mio. kr.)

Lokal turismefremme
314,7 mio. kr. årligt

Digital erhvervsfremmeplatform

Specialiseret erhvervsservice

25 mio. kr. årligt

161,8 mio. kr. årligt
Erhvervshus
Hovedstaden
(50,2 mio. kr.)

Erhvervshus
Sorø
(15,2 mio. kr.)

Erhvervshus
Midtjylland
(36 mio. kr.)

Erhvervshus
Odense
(14,2 mio. kr.)

Erhvervshus
Haderslev
(21,1 mio. kr.)

Erhvervshus
Vordingborg
(8,7 mio. kr.)

Erhvervshus
Nordjylland
(16,5 mio. kr.)

Forsknings- og
udviklingsmidler
(20 mio. kr.)

Projektmidler

Nationale midler til
konkurrenceudsat
fordeling
(148 mio. kr.)
Destinationsudviklingspulje
(40 mio. kr.)

Midler til lokale
erhvervsfremmeindsatser
(148 mio. kr.)
KKR Nordjylland

27 (18%)

KKR Midtjylland

30 (20 %)

KKR Syddanmark

37 (25%)

KKR Sjælland

27 (18%)

KKR Hovedstaden

24 (16%)

Bornholm

Ø-kommuner og
turismeprojekter (10
mio. kr.)

I alt, mio. kr.

Midler fra EU’s Regionalfond og Socialfond
i alt ca. 500 mio. kr. årligt i 2019-2020

4 (3%)
148

