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NOTAT  

Forslag til ny lov om erhvervsfremme og æn-
dring af Lov om kommuners udførelse af op-
gaver for andre offentlige myndigheder og 
kommuners og regioners deltagelse i selska-
ber 

Erhvervs- og vækstministeriet har sendt en ændring af lov om erhvervs-

fremme og forskellige andre love i offentlig høring. Lovforslaget indeholder 

en ændring af Lov om erhvervsfremme og Lov om kommuners udførelse af 

opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners del-

tagelse i selskaber. Lovforslaget indeholder desuden konsekvensændringer 

af andre love, bl.a. Planloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelseslo-

ven, Råstofloven, Nationalparkloven, Lov om Landbrugsejendomme.  

 

Lovændringerne er en konsekvens af kommunalreformens evaluering, og 

lov om erhvervsfremme skifter navn til ”Lov om erhvervsfremme og regio-

nal udvikling (erhvervsudviklingsloven)”.  

Lovændringerne 

Lovforslaget har især til formål at styrke sammenhængen og gennemslags-

kraften i den regionale erhvervsindsats. Ændringerne omfatter især: 

1. nye opgaver for Danmarks Vækstråd.  

2. nye opgaver for regionsrådet og de regionale vækstfora, herunder 

udarbejdelsen af en ny regional vækst- og udviklingsstrategi  

3. regionerne får samme muligheder som kommunerne for at udføre 

opgaver for andre offentlige myndigheder. 

 

Ad 1) Ny opgaver for Danmarks Vækstråd 

Der er to centrale ændringer fsva. Danmarks Vækstråd.  

1. Danmarks Vækstråd skal styrke koordinationen mellem den lokale, 

regionale og nationale erhvervs- og vækstpolitik samt bidrage til en 
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effektiv og sammenhængende indsats for vækst og udvikling i hele 

Danmark.  

2. Lønmodtagersiden får en ekstra plads og medlemstallet øges fra 19 

til 20.  

 

Ad 2) Nye opgaver for vækstfora og regionsrådene 

Der er en række centrale ændringer i samspillet mellem regionsrådene og 

vækstfora:  

 Regionsrådene skal udarbejde en vækst- og udviklingsstrategi. Den 

er en sammenlægning af den regionale erhvervsudviklingsstrategi, 

som vækstfora hidtil har udarbejdet og den regionale udviklingsplan 

(RUP), som regionerne hidtil har udarbejdet. 

 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal udarbejdes inden for 

første halvdel af en valgperiode. Den er visionspræget og af politisk 

karakter.  

 Strategien skal redegøre for den fremtidige udvikling for regionen og 

adressere de regionale vækst- og udviklingsvilkår, herunder: infra-

struktur, erhvervsudvikling, turisme, uddannelses- og beskæftigelses-

indsatsen, udvikling i byerne, landdistrikterne, yderområderne, natur 

og miljø, rekreative formål, kultur, og andre områder af betydning fx 

klimatilpasning, grøn omstilling, kollektiv trafik samt sammenhæn-

gen mellem regionens eventuelle samarbejde med nabolande om ud-

viklingstiltag mv.  

 Vækstfora skal fremover udarbejde et udkast til de erhvervsrettede 

dele af vækst- og udviklingsstrategien. Herunder skal vækstfora også 

beskrive en indsats for yderområderne, og bl.a. også hvordan lokale 

og regionale ressourcer inddrages i udformning og udmøntning af 

indsatsen.  

 Vækstforums udkast til de erhvervsrettede dele af strategien skal hø-

res i Danmarks Vækstråd. Vækstforum skal herefter enten følge eller 

forklare, hvorfor de ikke vil følge DVR’s bemærkninger.  

 Vækstforums udkast til de erhvervsrettede dele sendes efterfølgende 

til regionsrådet, som har beslutningskompetencen til at indarbejde 

det i den samlede vækst- og udviklingsstrategi.  

 Vækstfora skal redegøre for, hvordan de vil følge op på de erhvervs-

rettede dele. De har som hidtil indstillingsret til staten ift. anvendel-

se af EU’s strukturfondsmidler og til regionen ift. anvendelse af re-

gionale udviklingsmidler til erhvervsformål. 

 Regionsrådet kan udmønte vækst- og udviklingsstrategien og efter 

indstilling fra vækstfora medfinansiere konkrete erhvervsudviklings-

projekter. De kan desuden yde økonomisk støtte til kommuner, for-

eninger, organisationer m.v. hvis det er muligt efter konkret hjem-

mel i sektorlovgivningen.  
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 Inden regionsrådet vedtager vækst- og udviklingsstrategien skal den i 

offentlig høring. 

 Kommunerne skal forholde sig til vækst- og udviklingsstrategien i 

kommuneplaner og erhvervsudviklingsstrategier.  

 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om evaluering af 

indsatsen for yderområderne.  

 Lønmodtagersiden får en ekstra plads i vækstforum. 

 

Ad 3) Regioner kan udføre opgaver for andre offentlige myndigheder 

Lovforslaget indeholder ændringer af Lov om kommuners udførelse af op-

gaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners delta-

gelse i selskaber (L 548). Ændringerne bevirker, at regionerne fremover får 

samme muligheder som kommunerne for at udføre opgaver for andre of-

fentlige myndigheder. Ændringerne har således ikke en egentlig betydning 

for kommunerne. Det foreslås imidlertid, at KL i sit høringssvar foreslår 

yderligere lempelser for kommunerne. 

Sekretariatets bemærkninger til pkt. 2 

Lovforslaget er i overensstemmelse med regeringens opfølgning på kom-

munalreformens evaluering. ”Bedre kvalitet og samarbejde” fra juni 2013.  

Det fremgår her, at regeringen ønsker en sammenhængende og resultatori-

enteret erhvervsudviklingsindsats. En ny vækst- og udviklingsstrategi skal 

styrke ejerskabet i kommuner og regioner til arbejde med vækst og udvik-

ling. Det er sekretariatets vurdering, at forslaget til ændringerne af lov om 

erhvervsfremme ikke vil have den ønskede effekt. Set fra et kommunalpoli-

tisk perspektiv er der en række bemærkninger, herunder:  

 

Beslutningskompetencen til at fastlægge en strategi for den regionale er-

hvervsudvikling er flyttet fra vækstfora til regionsrådene. Regionsrådene har 

kompetence til at afvise vækstforas udkast til den erhvervsrettede indsats. I 

praksis vil det betyde, at de 6 kommunalpolitikere der udpeges af KKR til at 

sidde i vækstfora bliver rådgivende ift. regionsrådet. Dette kan udvande den 

kommunalpolitiske interesse i at deltage i arbejdet. Selvom vækstfora fortsat 

har indstillingsret til anvendelse af midlerne, så viser de hidtidige erfaringer, 

at det er det politiske arbejde og ikke ekspeditionen af ansøgninger, der har 

kommunalpolitikernes interesse.  

 

Regionsrådet har 2 år til at færdiggøre en vækst- og udviklingsstrategi. Ud-

møntningen af EU’s strukturfondsmidler skal ske inden for strategien. Den 

2 årige ramme kan føre til en væsentlig forsinkelse i at få midlerne ud at 

arbejde.  

 

Den administrative proces herunder høringsprocesserne er omfattende. 

Danmarks andel af EU’s strukturfondsmidler står til en reduktion på 20 -30 

pct. Det bliver derfor et spørgsmål, om omkostningerne til administration 
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står mål med de midler, der skal udmøntes. Der må som minimum stilles 

krav om, at der er et break even.  

 

At vækstfora som en del af yderområdeindsatsen skal beskrive hvordan lo-

kale og regionale ressourcer inddrages i udformning og udmøntning af ind-

satsen strider stærkt imod det kommunale selvstyre. Vækstfora skal ikke 

forholde sig til kommunernes ressourceanvendelse.  

 

Lovteksten om vækst-og udviklingsstrategien er uklar, når det gælder ni-

veauet for strategien. Det bør fremgå meget klart, at der er tale om en over-

ordnet og visionær strategi, en fremadrettet plan med et bredt sigte. Det bør 

desuden nævnes, at denne strategi, ligesom RUP’en, ikke har retligt binden-

de karakter. 

 

Det kan bekymre, at det i princippet er ubegrænset, hvilke emner regionsrå-

det kan tage op, hvis det vurderes, at det har betydning for den regionale 

udvikling. På størstedelen af områderne har kommunerne myndighedskom-

petencerne, og kommunerne har typisk lokalpolitiske strategier for de på-

gældende områder. Det beskrives, hvordan kommunerne skal forholde sig 

til vækst- og udviklingsstrategien i deres indsatser og strategier. Kommu-

nerne må også kunne have en forventning om, at regionsrådene forholder 

sig til kommunernes strategier, når de udarbejder den regionale vækst- og 

udviklingsstrategi. 

 

Gennemføres lovforslaget, som det foreligger, er det sekretariatets vurde-

ring, at der vil ske et massivt tab af ejerskab og opbakning hos både kom-

muner og erhvervsrepræsentanter til det regionale erhvervspolitiske arbejde. 

Regionsrådet vil hurtigt stå alene med at formulere politiske visioner og 

uddele projektmidler. Der etableres et stort administrativt og bureaukratisk 

apparat, som kan være væsentligt dyrere i drift, end de midler der skal om-

sættes. Omsætningen af midlerne kan blive væsentligt forsinket, hvis der 

kan gå op til 2 år, inden vækst- og udviklingsstrategien er klar.  

Hvad siger Dansk Industri? 

Dansk Industri er på linie med KL. De ønsker beslutningskompetencen 

fastholdt i vækstfora. Flyttes ansvaret til regionsrådene vil DI ikke kunne få 

virksomhedsfolk på højt niveau til at engagere sig i vækstfora. Virksom-

hedsrepræsentanterne har været særligt interesseret i arbejdet med strategi, 

så at degradere det til at være et udkast, som Regionsrådene kan bruge eller 

lade være, vil ikke være motiverende. Netop erhvervsindflydelsen i vækstfo-

ra har været noget af det positive i vækstfora modellen. DI’s regionale ar-

bejde fokuserer i øvrigt primært på det kommunale niveau, da de lokale 

erhvervsvilkår i stor udstrækning er op til kommunerne. 

 

 



  5 

Sekretariatets bemærkninger til pkt. 3 

Fsva. Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myn-

digheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (L 548) foreslås 

det, at L 548 moderniseres på yderligere to punkter, så kommunerne får 

bedre mulighed for at indhente stordriftsfordele og effektiviseringer via 

kommunale samarbejder: 

 

Fjernelse af tærskelværdien for hvornår kommuner må løse opgaver for hinanden efter L 

548 
Kommunerne må i dag kun løse opgaver for hinanden, hvis opgaverne er 

under EU’s tærskelværdi på 1,5 mio. kr., eller hvis der er særskilt hjemmel i 

lovgivning, som der fx er på biblioteks- og beredskabsområdet. Denne 

grænse blev indført i 2005 for at begrænse mængden af opgaver, som kom-

munerne ville løse for hinanden efter kommunalreformen. 

 

Før 2005 var der ikke en beløbsgrænse for, hvornår kommuner måtte løse 

opgaver for hinanden. På det tidspunkt løste de opgaver for hinanden for 

ca. 100 mio. kr. Efter 2005 er det mindsket til 60 mio. kr. For at sikre at 

opgaverne løses på en så effektiv måde som muligt, og for at øge mulighe-

den for at indhente stordriftsfordele, bør tærskelværdien fjernes. EU’s ud-

budsregler vil stadig gælde for opgaver over tærskelværdien, så kommuner 

kan kun løse opgaver for hinanden over dette beløb, hvis de efter en ud-

budsrunde viser, at de er bedst og billigst ift. private leverandører.  

 

Bedre mulighed for deltagelse i selskaber 
L 548 giver kommunerne og andre offentlige myndigheder adgang til at løse 

større opgaver over 1,5 mio. kr., hvis det sker i selskabsregi med private 

leverandører. Selskabet skal imidlertid opfylde en række betingelser. Bl.a. 

skal de private ejere af selskabet som minimum besidde 25 pct. af selskabets 

kapital og stemmerettigheder, og selskabets omsætning, der stammer for 

andre end kommuner/regioner, må højst være 50 pct.  

 

Herudover er der en begrænsning ift., at en kommune ikke kan deltage indi-

rekte i et selskab omfattet af loven, eksempelvis ved et datterselskab, et 

kommunalt fællesskab, jf. § 60 i styrelsesloven, eller KL. Dette udgør en 

begrænsning for kommunernes muligheder for at deltage i selskaber, fx i 

situationer, hvor et kommunalt fællesskab ønsker at sælge produkter og 

tjenesteydelser, som bygger på viden, der er oparbejdet i fællesskabet. Det 

foreslås, at denne begrænsning ophæves.   


