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Tidslinje og proces for udpegelser til erhvervshusenes 
bestyrelser for valgperioden 2022-2026 

Hovedpunkter i processen 

– Bestyrelsens funktionsperiode løber til førstkommende 1. april efter valg 

til kommunalbestyrelser og regionsråd.  

 

– Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for op til 4 år ad gangen med mulig-

hed for genudpegning. 

 

– I forlængelse af kommunalvalg opretholder medlemmer deres plads i be-

styrelsen, indtil nyudpegning har fundet sted, hvor der nedsættes en ny 

bestyrelse. 

 

– Hvert erhvervshus ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 11 med-

lemmer, herunder 1 formand, og en observatør, jf. lov om erhvervs-

fremme §13. 

o 1 formand, der udpeges af KKR, som skal være folkevalgt og gerne 

have baggrund i det private erhvervsliv 

o 3 medlemmer, der udpeges af KKR blandt kommunale politiske re-

præsentanter 

o 4 medlemmer, der udpeges af KKR blandt virksomhedsrepræsen-

tanter, herunder små og mellemstore virksomheder, efter indstilling 

fra erhvervsorganisationer 

o 1 medlem, der udpeges af KKR blandt repræsentanter fra en viden-

institution, 

o 1 medlem, der udpeges af KKR fra en arbejdstagerorganisation ef-

ter indstilling fra de faglige hovedorganisationer (FH og AC) i fæl-

lesskab, 

o 1 medlem, der udpeges af regionsrådet 

 

– Lovgrundlaget/standardvedtægterne for erhvervshusene angiver ikke 

nærmere rammer for, hvordan KKR skal udpege medlemmerne eller 

hvilke erhvervsorganisationer og vidensinstitutioner, der er indstillingsbe-

rettigede. 

 

Af standardvedtægterne (§ 5.2) fremgår dog, at ”med erhvervsorganisa-

tioner forstås privatoprettede organisationer, herunder de forhandlings-

berettigede arbejdsgiverorganisationer, der varetager medlemmernes 

brancheinteresser over for beslutningstagere i det politiske system”. 

 

Samlet kan der peges på, at beslutningen skal baseres på en saglig 

overvejelse om, hvilken sammensætning af virksomhedsinteresser, der 

bedst afspejler de behov, som erhvervshuset skal møde, og der stilles 

således følgende krav ift. virksomhedsrepræsentanterne: 

– At de indstillede skal være aktive erhvervsdrivende 
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– At en eller flere indstillingsberettigede erhvervsorganisationer skal ind-

stille fra en SMV 

At de fire virksomhedsrepræsentanter tilsammen repræsenterer et 

bredt udsnit af de typer af virksomheder, der er fremtrædende i er-

hvervshusets geografi. 

 

Med nedstående oversigt lægges der op til, at de fem KKR – i videst mu-

ligt omfang - koordinerer/ tilrettelægger en fælles proces for udpegninger 

til erhvervshusenes bestyrelser.  

 

Aktivitet  Tidsplan  

Valgperioden 2018-2022  

KKR indstiller på de sidste 

møder i de fem KKR for valg-

perioden 2018-2022, til det 

nye KKR, hvilke organisatio-

ner, der skal tages i betragt-

ning og hvilke kriterier, der 

skal lægges vægt på ved ud-

pegningen af kandidater for 

valgperioden den 1. april 

2022 – 1. april 2026 

 

- KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021 

- KKR Sjælland den 13. oktober 2021 

- KKR Syddanmark den 11. oktober 2021 

- KKR Midtjylland den 11. oktober 2021 

- KKR Nordjylland den 15. oktober 2021 

Ny valgperiode 2022-2026  

KKR udpeger kommunale re-

præsentanter til erhvervshu-

senes bestyrelser på konsti-

tuerende møder i de fem 

KKR for valgperioden den 1. 

april 2022 – 1. april 2026 

 

Hver KKR udpeger:  

– 1 formand, der udpeges af 

KKR, og som skal være 

folkevalgt og gerne have 

baggrund i det private er-

hvervsliv, 

– 3 medlemmer, der udpe-

ges af KKR blandt kom-

munale politiske repræ-

sentanter 

- KKR Hovedstaden den 25. januar 2022 

- KKR Sjælland den 17. januar 2022 

- KKR Syddanmark den 24. januar 2022 

- KKR Midtjylland den 19. januar 2022 

- KKR Nordjylland den 21. januar 2022 

KKR behandler og godken-

der på de konstituerende 

møder i de fem KKR, efter 

indstilling fra det tidligere 

KKR, hvilke organisationer, 

der skal tages i betragtning 

og hvilke kriterier, der skal 

lægges vægt på ved udpeg-

ningen af kandidater 

 

 

 

- KKR Hovedstaden den 25. januar 2022 

- KKR Sjælland den 17. januar 2022 

- KKR Syddanmark den 24. januar 2022 

- KKR Midtjylland den 19. januar 2022 

- KKR Nordjylland den 21. januar 2022 
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Hver KKR skal udpege: 

– 4 medlemmer blandt virk-

somhedsrepræsentanter, 

herunder små og mellem-

store virksomheder, efter 

indstilling fra erhvervsor-

ganisationer. 

– 1 medlem blandt repræ-

sentanter fra en videninsti-

tution 

– 1 medlem fra en arbejds-

tagerorganisation efter 

indstilling fra de faglige ho-

vedorganisationer (FH og 

AC) i fællesskab 

 

KKR anmoder, efter de kon-

stituerende møder, erhvervs-

organisationer, arbejdstager-

organisationer og videninsti-

tutioner om skriftligt indstillin-

ger af kandidater  

 

Der lægges op til, at deadline 

er fælles for alle KKR.  

- Deadline er fastsat til den 28. februar 2022 

Hver KKR anmoder hver re-

gion om,  

– at regionsrådene udpeger 

et medlem til bestyrelsen 

for erhvervshusene i den 

enkelte KKR-geografi. 

 

Der lægges op til, at deadline 

er fælles for alle KKR. 

– Deadline er fastsat til den 28. februar 2022 

Afklaring af kandidater  

(intern proces) 

- Primo – medio marts 2022 

KKR udpeger, efter indstilling 

fra organisationer, virksom-

hedsrepræsentanter, repræ-

sentant for videninstitution og 

repræsentant for arbejdsta-

gerorganisation 

 

– KKR Hovedstaden den 21.- 25. marts 2022 

– KKR Sjælland den 21.- 25. marts 2022 

– KKR Syddanmark den 21.- 25. marts 2022 

– KKR Midtjylland den 21.- 25. marts 2022 

– KKR Nordjylland den 21.- 25. marts 2022 

Erhvervshusenes nye besty-

relser konstitueres pr. 1. april 

2022 

- Frem til 1. april 2022 sidder de nuværende 

repræsenter i erhvervshusenes bestyrelser 
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Bilag 1: Sammensætning og udpegninger fra standardvedtægterne fra 

de tværkommunale erhvervshuse, december 2018 

 

§ 5.2. Sammensætning og udpegninger  

Bestyrelsen sammensættes af 11 medlemmer, herunder 1 formand, og 1 [2 

[kun i den særlige ordning for Bornholm, hvor Erhvervshus Hovedstaden og 

filialen på Bornholm kan oprette gensidige observatørposter de to bestyrel-

ser imellem]] observatør[er]: 

 

– 1 formand, der udpeges af KKR [geografisk angivelse], og som skal være 

folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv.  

– 3 medlemmer, der udpeges af KKR [geografisk angivelse] blandt kommu-

nale repræsentanter.  

– 4 medlemmer, der udpeges af KKR [geografisk angivelse] blandt virksom-

hedsrepræsentanter, herunder små og mellemstore virksomheder, efter 

indstilling fra erhvervsorganisationer. 

– 1 medlem der udpeges af KKR [geografisk angivelse] blandt repræsen-

tanter fra en videninstitution. 

– 1 medlem, der udpeges af KKR [geografisk angivelse] fra en arbejdsta-

gerorganisation efter indstilling fra de faglige hovedorganisationer (FH og 

AC) i fællesskab.  

– 1 medlem, der udpeges af Regionsråd [geografisk angivelse]. 

 

I bestyrelsen deltager 1 observatør fra Erhvervsministeriet. [I filialbestyrelsen 

på Bornholm og bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden, er der mulighed 

for 1 yderligere observatør. Det skyldes, at formanden for filialbestyrelsen på 

Bornholm kan deltage som observatør i bestyrelsen for Erhvervshus Hoved-

staden og tilsvarende kan Erhvervshus Hovedstaden få en observatørpost i 

filialbestyrelsen på Bornholm].  

 

Bestyrelsen kan af sin midte vælge en næstformand.  

 

Ligestillingsloven finder anvendelse ved nedsættelse af bestyrelsen. 

 

Med erhvervsorganisationer forstås privatoprettede organisationer, herunder 

de forhandlingsberettigede arbejdsgiverorganisationer, der varetager med-

lemmernes brancheinteresser over for beslutningstagere i det politiske sy-

stem. 

 

KKR [geografisk angivelse] beslutter i hver funktionsperiode hvilke erhvervs-

organisationer og videninstitutioner, der er indstillingsberettigede til [Er-

hvervshus] bestyrelse. De fire virksomhedsrepræsentanter skal tilsammen  

repræsentere et bredt udsnit af de typer af virksomheder, der er fremtræ-

dende i [geografisk angivelse]. 

 

Beslutningen om hvilke erhvervsorganisationer, der er indstillingsberettiget, 

skal baseres på en saglig overvejelse om, hvilken sammensætning af  

virksomhedsinteresser, der bedst afspejler de behov, som [Erhvervshus] 

ydelser skal møde. De indstillede skal være aktive erhvervsdrivende. Herud-

over kan erhvervsorganisationerne ikke pålægges krav udover, at en eller 

flere indstillingsberettigede erhvervsorganisationer skal indstille fra en SMV. 

Det er et væsentligt hensyn, at bestyrelsen bliver en operationel enhed, der 

sikrer reel indflydelse til det enkelte medlem. Medlemmerne af bestyrelsen 
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varetager således ikke andre interesser end erhvervshusets og udpeges i 

personlig egenskab af KKR (et medlem af regionen). De vil således ikke 

handle under mandat eller instruktion fra de indstillings- og udpegningsberet-

tigede organisationer. Det skal blandt andet sikre, at medlemmerne ikke in-

strueres i at varetage særinteresser, men at den samlede bestyrelse kan 

finde fælles løsninger for [Erhvervshus] og dets opland.  

 

Der udpeges ikke suppleanter til bestyrelsen. 

 

Et medlem af [Erhvervshus] bestyrelse kan ikke give fuldmagt til et andet  

bestyrelsesmedlem eller til andre til at repræsentere sig i bestyrelsen 

 

Et medlem af bestyrelsen må ikke samtidigt være direktør i erhvervshuset.  

 

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for op til 4 år ad gangen med mulighed 

for genudpegning. Bestyrelsens funktionsperiode løber til førstkommende 1. 

april efter valg til kommunalbestyrelser og regionsråd har været afholdt. Hvis 

et medlem af bestyrelsen udtræder før udløbet af perioden, udpeges et nyt 

medlem efter samme procedure, som ved udpegelsen af det udtrådte med-

lem.  

 

I forlængelse af kommunalvalg opretholder medlemmer deres plads i besty-

relsen, indtil nyudpegning har fundet sted, hvor der nedsættes en ny besty-

relse. 

 

Det skal fremgå af erhvervshusenes forretningsorden, at bestyrelsen kan 

træffe afgørelse om at afsætte et bestyrelsesmedlem efter henstilling fra er-

hvervsministeren. Fx hvis det pågældende medlem groft uagtsomt har hand-

let i strid med vedtægterne eller ikke lever op til kravet om decorum, f.eks. i 

tilfælde af at have begået strafbare handlinger, som kan skade [Erhvervs-

hus] omdømme. 

 

Link til standardvedtaegterne-for-de-tvaerkommunale-erhvervshuse.pdf 

(kl.dk) 

https://www.kl.dk/media/16900/standardvedtaegterne-for-de-tvaerkommunale-erhvervshuse.pdf
https://www.kl.dk/media/16900/standardvedtaegterne-for-de-tvaerkommunale-erhvervshuse.pdf

