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Der er flere gode grunde til at styrke erhvervsfremmeindsatsen i Danmark.
KristenDemokraterne (KD) deler derfor regeringens ønske om et mere strømlinet erhvervsfremmesystem i Danmark, med
mere fokus på virksomhedernes behov, sammenhæng og forenkling.
Løsningen er dog ikke en kraftig centralisering med en ny central styrelse, fem erhvervshuse og en ny
digital platform, som foreslået af ”Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme” i udvalgets rapport af 6. april 2018.
Ifølge forslaget kobles både regioner og kommuner stort set fra erhvervsfremmeindsatsen, og dermed
en helt afgørende sammenhæng til den lokale erhvervsservice, infrastruktur, jobcentre og muligheden for at tiltrække
kvalificeret arbejdskraft, erhvervsuddannelser, bygge- og miljøtilladelser, samt andre opgaver af vital betydning for
virksomhedernes rammevilkår.
En ny digitaliseringsplatform kan være berettiget med henblik på at samle basal information og vejledning til virksomhederne,
call center sammen med en forenkling af ansøgningsprocedurer mv.
Men KD mener det vil være en stort svigt af de mange små og mellemstore virksomheder fremover at samle den direkte
virksomhedsrådgivning i fem erhvervshuse.
En langt bedre og mere effektiv løsning er at samle erhvervsfremmeindsatsen lokalt ud fra modellen ”One Single Point of
Entry”, som det kendes fra flere kommuner, f.eks. Bornholms Regionskommune.
Her henvender virksomhederne sig til ét sted i kommunen. Der sikres sammenhæng mellem den individuelle
virksomhedsrådgivning, udbud af vejledning og workshops skræddersyet de lokale virksomheders behov, kobling til
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erhvervsuddannelser, kommunens system med bl.a. bygge- og miljøtilladelser, investeringer i den lokale infrastruktur – samt
koblingen til det regionale vækstforum og de regionale væksthuse.
Udvalget medgiver at de regionale vækstfora, der foreslås nedlagt, også beskæftiger sig med turisme og at udvalgets
anbefalinger kan få konsekvenser for dette område. Men samtidig bemærker udvalget, at dette ligger udenfor udvalgets
kommissorium og at udvalget derfor ikke tager stilling til de afledte konsekvenser.
KD er stærkt forundret over denne afkobling af hele turismeområdet og det tilsyneladende af regeringen ikke betragtes som
hørende under erhvervsfremmeindsatsen.
Endelig vender KD sig stærkt imod den foreslåede centralisering af EU’s strukturfondsmidler, der fremover foreslås prioriteret
og fordelt af en ny central erhvervsfremmestyrelse med 14 bestyrelsesmedlemmer.
Med anbefalingen af at støtten fremover kun skal gå til større projekter og en markant reduktion af virksomhedsklynger vil der
være en overhængende risiko for at de danske yderområder ikke fremover vil kunne nyde gavn af disse midler, der er helt
afgørende for investeringsmiljøet.
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