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Forståelse mellem regeringen og KL om en styrket og fokuseret 

erhvervsfremmeindsats  
 

Regeringen ønsker et nyt og fokuseret erhvervsfremmesystem, hvor virksomhederne oplever 

et enklere erhvervsfremmesystem, der tager afsæt i deres behov og med højere kvalitet i 

ydelserne. 

Regeringens udgangspunkt er, at antallet af politisk ansvarlige niveauer skal reduceres fra tre 

til to: ét decentralt niveau med en stærk kommunal forankring og staten. Der etableres en 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som erstatter de seks regionale Vækstfora og Dan-

marks Vækstråd, som nedlægges.  

Kommunerne vil i det nye system spille en nøglerolle. Kommunerne skal fortsat være det 

lokale omdrejningspunkt for virksomhederne, så virksomheder og kommuner kan udvikle en 

stærk lokal erhvervsfremmeindsats i den enkelte kommune og på tværs af kommuner. Kom-

munerne vil være den lokale indgang til erhvervsfremmesystemet for mange virksomheder 

med mulighed for erhvervsråd og erhvervscentre til at udføre lokale erhvervsserviceydelser, 

herunder 1:1-vejledning, der kan hjælpe virksomhederne videre. 

Konkret foreslår regeringen, at:  

 Der etableres op til 10 tværkommunale Erhvervshuse, der skal fungere som stærke 

kompetencecentre for virksomhedsvejledning. Erhvervshusene skal i videst muligt om-

fang baseres på de eksisterende Væksthuse og med mulighed for filialer.  

 

 De ydelser, der i dag tilbydes til en smal gruppe af vækstvirksomheder i Væksthusene, 

gøres tilgængelige for alle virksomheder i Erhvervshusene. De specialiserede faglige 

ydelser om virksomhedsdrift og -udvikling samles også i Erhvervshusene, ligesom højt 

specialiserede ordninger såsom internationalisering (Eksportrådet), kapitalformidling 

(Vækstfonden) og innovation (Innovationsfonden) vil være tilgængelige via Erhvervshu-

sene.  

 

 Der ikke må være overlap mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og den 

indsats, der foregår i kommunerne enkeltvist. Det vil blive beskrevet nærmere i en ram-

meaftale mellem regeringen og KL og fremgå af lov om erhvervsfremme. 

 

 Arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og den indsats, 

der foregår i kommunerne enkeltvist, bliver nærmere beskrevet i rammeaftalen mellem 

regeringen og KL, svarende til den aftale, der eksisterer om Væksthusene. På baggrund 

af rammeaftalen kan KKR’erne indgå resultatkontrakter med Erhvervshusene, der tager 

højde for lokale behov og prioriteter. 

 

 Erhvervshusenes bestyrelser vil bestå af 3 repræsentanter fra kommunerne, 4 medlem-

mer fra virksomheder samt 1 medlem fra en videninstitution. Disse repræsentanter ud-

peges af KKR. Fsva. de 4 erhvervsrepræsentanter sker dette på baggrund af indstilling 

fra erhvervsorganisationerne. Bestyrelsen vil dertil have en repræsentant fra en arbejds-

tagerorganisation udpeget af de faglige hovedorganisationer i fællesskab og et medlem 



Regeringen  

KL  

Forståelse mellem regeringen og KL om erhvervsfremme ∙ Maj 201 

 

Forståelse mellem regeringen og KL om erhvervsfremme ∙ Maj 2018 2 

udpeget af Regionsrådet. KKR skal varetage en tilsvarende styrende rolle, som Vækst-

husene i dag, ligesom der fortsat vil være en observatør fra Erhvervsministeriet i besty-

relsen. Bestyrelserne får med deres kendskab til lokale udfordringer og potentialer til op-

gave at sikre en effektiv opgavevaretagelse, der møder virksomhedernes behov samt bi-

drage til den samlede erhvervsfremmestrategi. Det fastlægges nærmere gennem æn-

dring af lov om erhvervsfremme. 

 

 Der etableres en ambitiøs, datadrevet digital erhvervsfremmeplatform, der giver virk-

somhederne 24/7 adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, 

drift og udvikling af virksomhed mv. Platformen skal drives som en fællesoffentlig digital 

indgang til erhvervsfremme; fra den lokale kommunale erhvervsservice til statens ord-

ninger. Erhvervsorganisationer, statslige ordninger og kommunerne skal inddrages i ud-

viklingen.  

 

 Den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, der 

skal varetage den lokale indsats. Dette betyder, at turismefremmeindsatsen i højere grad 

sker i samarbejde mellem flere kommuner, så kommunerne sammen kan løfte deres 

centrale rolle i forhold til udvikling af stærke og attraktive destinationer i Danmark. 

 

 Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres der en destinationsudviklingspulje 

øremærket til lokale og tværgående turismeprojekter. Destinationsudviklingspuljen kan 

kun søges af destinationsselskaber.  

 

 Den videre proces for konsolideringen i 15-25 destinationsselskaber aftales mellem 

regeringen og KL og baseres på fælles pejlemærker. Det vil inden for disse rammer væ-

re op til kommunerne at aftale fælles destinationsselskaber inden udgangen af 2020. 

 

 Som følge af overgangen fra ca. 80 organisationer til 15-25 destinationsselskaber vil 

forenklingen understøtte en realisering af gevinster, der frigøres til andre prioriteter i 

kommunerne.  

KL bakker fuldt op om regeringens forslag til et enklere erhvervsfremmesystem og en styrket 

decentral turismefremmeindsats. Regeringen vil på den baggrund søge opbakning til forstå-

elsen i de videre forhandlinger med Folketingets partier om en styrket og forenklet erhvervs-

fremmeindsats. 

Økonomi 

Regeringen og KL er enige om, at de op til 10 nye tværkommunale Erhvervshuse forudsætter 

en omprioritering af kommunernes nuværende udgifter til erhvervsfremme på op til 180 mio. 

kr. årligt, hvoraf godt 100 mio. kr. stammer fra kommunernes nuværende medfinansiering af 

Væksthusene i regionalt regi. Ligeledes prioriteres der inden for Erhvervshusenes ramme 7,5 

mio. kr. til indstationering af eksportrådgivere fra Eksportrådet. 

Hertil er parterne enige om, at kommunerne omprioriterer 25 mio. kr. årligt til den nye fælles-

offentlige digitale erhvervsfremmeplatform.  
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Der vil ske en reduktion af det kommunale udviklingsbidrag ved et bortfald af regionale er-

hvervsfremmeopgaver, og statens tilskud til kommunerne til dækning heraf nedjusteres sva-

rende hertil.    

Endelig er parterne enige om, at kommunerne i tillæg hertil vil kunne frigøre op til 100 mio. kr. 

årligt som følge af konsolidering af kommunernes opgaver og udgifter til basal erhvervsser-

vice. De frigjorte midler målrettes borgernær velfærd i kommunerne som led i aftale om 

kommunerne økonomi for 2019. 

De udgiftsmæssige virkninger af ovenstående er sammenfattet i tabel 1. 

 

 

Tabel 1 

Konsolidering af kommunale udgifter til erhvervsfremme 

Mio. kr., årligt, (2018-pl) Før Efter 

Lokale erhvervsfremmeudgifter (konsolideringsgevinst) 500 320 

Nye tværkommunale Erhvervshuse (tidligere Væksthuse) 105 160 - 180 

Digital erhvervsfremmeplatform 0 25 

Borgernær velfærd  80 - 100 

I alt 605 605 

 


