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Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

➢Stor kommunal indflydelse, 5 pladser ud af 17 – udpeges af KKR

➢Strategi for erhvervsfremme 2020-2023 (fokusområder): 

o grøn erhvervsfremme, 

o et sammenhængende Danmark 

o at styrke fundamentet for fremtidens arbejdspladser

➢5,841 mia. kr. tildelt 2019 – april 2022 på 7 drivkræfter for vækst 

1.Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

2.Iværksætteri

3.Innovation

4.Grøn omstilling og CØ

5.Digitalisering og automatisering

6.Turisme

7.Internationalisering 

➢Ny strategi 2024-27 

➢KKR  bidrager til regionale kapitler i strategi via erhvervshusene

Fakta om Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse

Formand Christian Motzfeldt, 

herudover 16 medlemmer, 5 

kommunale, 6 erhvervsfolk, 2 fra 

fagbevægelsen, 1 fra regionerne, 1 fra 

universitet, 1 fra erhvervs-ministeriet.

Mission: at  styrke virksomhedernes 

produktivitet, konkurrenceevne og 

internationa-lisering gennem en 

effektiv, sammenhængende og lokalt 

forankret erhvervs- og turisme-indsats 

med udgangspunkt i virksomhedernes 

behov, muligheder og udfordringer i 

alle dele af Danmark

Midler kommer fra EU’s strukturfonde 

og Finanslov til decentral 

erhvervsfremme og turisme.
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Generelt positivt indtryk af - og politisk opbakning til -

erhvervsfremmesystemet, som er forenklet, mere sammenhængende og 

mere efterspørgselsstyret end det forrige system

MEN:

o Erhvervsfremmesystemet er blevet for centralistisk

o Den lokale erhvervsindsats og værdien af den direkte og lokale 

relation til virksomhederne skal honoreres noget mere i 

erhvervsfremmesystemet

o Den decentrale indflydelse på erhvervsfremmesystemet skal styrkes

o Udmøntningerne i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) skal 

have mere fokus på erhvervsudvikling og mindre på ”erhvervsstøtte”

o Erhvervshusene skal fokusere mere på målgruppen af 

driftsvirksomheder og mindre på større projekter

o Samarbejdet mellem den lokale erhvervsfremme og de 

tværkommunale erhvervshuse skal forbedres
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o Hvordan opleves overgangen til det nye 

erhvervsfremmesystem fra 2019, og er der 

forbedringsmuligheder, som skal bringes ind i 

evalueringsprocessen? 

o Hvordan bruger vi den indflydelse kommunerne har i 

erhvervsfremmesystemet bedst muligt (repræsentation i 

DEB, formandskab i de tværkommunale erhvervshuse etc.)? 

o Hvordan skaber kommunerne mest værdi for virksomhederne 

og bidrager til at løse de udfordringer, som det lokale 

erhvervsliv har?


