






Fra: Nina Krarup <nina@aff.dk>  
Sendt: 24. oktober 2018 17:26 
Til: Kasper Juel Gregersen <KasGre@erst.dk>; Stine Nylev <StiNyl@erst.dk> 
Cc: Gitte Jørgensen <Gitte@aff.dk> 
Emne: Svar på Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse 
 
Arbejdsmarkedets Feriefond har ingen bemærkninger. 
 
Med venlig hilsen 
Nina Löwe Krarup, Direktør 
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Erhvervsstyrelsen 
Vejlesøvej 29 
8600 Silkeborg 

Hørringsvar:  Udkast til bekendtgørelse om udpegning af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

Vi har med stor interesse læst ” Udkast til bekendtgørelse om udpegning af Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse 

Som forening/netværk for bestyrelsesmedlemmer i små og mellem store virksomheder ligger det os 
meget på sinde, at der bliver skabt et erhvervsfremmesystem, der med udgangspunkt i 
virksomhedernes behov understøtter vækst og udvikling i hele Danmark.  

For at bidrage positivt til, at aktive erhvervsfolk kommer i bestyrelsen for erhvervshusene og for 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, stiller ASNET Board gerne sin erfaring og netværk til rådighed 
som indstiller af bestyrelsesmedlemmer til disse. Vi vil derfor gerne foreslå at der bliver indført 
følgende i bekendtgørelsen: 

Et medlem, der skal være et aktivt bestyrelsesmedlem i en SMV udpeges af 
erhvervsministeren efter indstilling fra ASNET Board 

ASNET Board er Danmarks største, ældste og førende netværk for bestyrelsesmedlemmer i SMV- 
segmentet. Vi er et non-profit netværk, der alene drives af de kontingent indtægter, som vores 
medlemmer giver. Vores mission er, at: 

• Vi vil skabe fremdrift og resultater i mindre og mellemstore virksomheder  
• Vi vil være et aktivt og udviklende netværk for bestyrelsesmedlemmer  

Vores medlemmer er alle erfarne erhvervsfolk fra SMV-segmentet og en meget stor del af dem har 
en certificeret bestyrelsesuddannelse. Desuden har de alle været igennem en optagelsesproces for 
at kunne blive medlem af ASNET Board. Vi har i dag medlemmer i ca. 700 SMV-bestyrelser og 
erfaring fra over 2.500 bestyrelsesposter. Læs mere på www.asnet.dk.  

Er der spørgsmål omkring ASNET Board eller vores synspunkter, står vi naturligvis til rådighed.  

Med venlig hilsen  

 
  Ceo@asnet.dk       formand@asnet.dk 

  40858933       20282844 

 



Nicolai Munk Pedersen <Nicolai.Munk.Pedersen@brk.dk>  
Sendt: 30. oktober 2018 09:26 
Til: Kasper Juel Gregersen <KasGre@erst.dk>; Stine Nylev <StiNyl@erst.dk> 
Cc: Johannes Nilsson <Johannes.Nilsson@brk.dk>; Inge Mogensen <Inge.Mogensen@brk.dk> 
Emne: Høringssvar i forhold til udkast til bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse 
af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 
 
Hej Kasper og Stine 
 
Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum skal hermed afgive deres høringssvar til 
udkastet til bekendtgørelse om udpegning af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 
 
For at understøtte den decentrale indsats, synes vi det vil være hensigtsmæssigt, at et af 
medlemmerne i den kommende bestyrelse - fra enten kommunerne eller erhvervslivet - 
repræsenterer et yderområde, og at der indføres et krav herom i bekendtgørelsen.  
 
Vi skal derfor anmode om, at det under §1, stk. 2, 3 eller 4 tilføjes, at en af repræsentanterne skal 
repræsentere et yderområde. 
  
Venlig hilsen  

  

  
Nicolai Munk Pedersen  
Strukturfondskoordinator 

  
Center for Erhverv, Byg og Sekretariat 
Strategi, plan og erhverv 
Erhverv 
Landemærket 26 
3700 Rønne  

Telefon: 5692 1320 
Mobil: 3070 2732 

Nicolai.Munk.Pedersen@brk.dk  

 

  
www.brk.dk  
 
 
Bornholms Regionskommune  
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Fra: Signe Nyholm-Hansen <snh@co-industri.dk> På vegne af CO 
Sendt: 13. november 2018 13:52 
Til: Kasper Juel Gregersen <KasGre@erst.dk>; Stine Nylev <StiNyl@erst.dk> 
Cc: Henrik Jensen <hej@co-industri.dk>; 'raho@danskmetal.dk' <raho@danskmetal.dk> 
Emne: SV: Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse 
 

Kære Kasper Juel Gregersen og Stine Nylev 

CO-industri takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om 
udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse.  
  
I CO-industri ser vi frem til, at det nye erhvervsfremmesystem træder i kraft. Vi glæder os over, at man 
på trods af forenklingen har haft fokus på at sikre en bred repræsentation, der afspejler alle dele af 
landet og arbejdsmarkedet.  
  
CO-industri repræsenterer omtrent 230.000 ansatte i ProduktionsDanmark, og vi sætter stor pris på, 
at man fra politisk hold har lagt vægt på, at også vores del af arbejdsstyrken bør have en stemme. 
Størstedelen af vores medlemmer arbejder i eksportvirksomheder, der er i hård konkurrence med 
resten af verden. Det er derfor helt afgørende, at dansk erhvervsfremme også i fremtiden bruges til at 
understøtte disse virksomheders konkurrenceevne; til gavn for både vores medlemmer, men i høj grad 
også for Danmark.   
  
  
Med venlig hilsen  
  
f./Henrik Jensen 
  
  
  

Med venlig hilsen  

Signe Nyholm-Hansen 
Kontorassistent 

 

CO-industri 
Molestien 7, 3. 
2450  København SV 
Telefon dir.: +45 33 63 80 38 
Telefon: +45 33 63 80 00 
snh@co-industri.dk 

 
 

mailto:snh@co-industri.dk
mailto:KasGre@erst.dk
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Fra: Dansk Arbejdsgiverforening <DA@da.dk>  
Sendt: 25. oktober 2018 15:01 
Til: Postkasse RU ekstern <postru@erst.dk> 
Emne: SV: Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse 
 
Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af g.d. vedrørende ovennævnte 
skal vi oplyse, at sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke 
ønsker at afgive bemærkninger. 
  
Med venlig hilsen 
 
Jette L. Andersen 
Chefsekretær  
  
 

mailto:DA@da.dk
mailto:postru@erst.dk


Erhvervsstyrelsen
Att.: Kasper Juel Gregersen
Vejlesøvej z9
86oo Silkeborg

kasgre@erst.dk

29. oktober zorS

Høringssvar - Bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsæt-
telse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfr emmebe-
styrelse

Dansk Erhverv modtog den 24. oktober zor8 udkast til Bekendtgørelse om udpegning af medlem-
mer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i hø-
ring.

Dansk Erhverv foreslår, at der indføjes i bekendtgørelsen - at såfremt et medlem, der er indstillet
og udpeget i medfør af pgf. 1, stk. 1 tt.B, 4,5 eller 6 i løbet af valgperioden mister sin aktive status
i erhvervslivet, kan den respektive organisation/organisationer indstille et andet medlem til ud-
pegning på samme vis, som det forholder sigt med udpeget af kommunekontaktrådene eller regi-
onsrådene.

Dansk Erhverv har i øwigt ingen bemærkninger til det fremsendte udkast.

DANSK ERHVERV
Børsen
DK-1217 København K

Vores ref.: SAG-2016-03396
898356

www.danskerhverv.dk
info@danskerhverv.dk
T. +45 3374 6000

nmi@danskerhverv.dk
???iNMI

DANSI(
ERHVERV

U
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Danske Maritime 

info@danskemaritime.dk 

www.danskemaritime.dk 

 

 

Symfonivej 18 

2730 Herlev 

Tlf.: 33 13 24 16 

 

CVR-nr.  25 71 66 12 

Rue du Cornet 79 

1040 Bruxelles 

Tlf. +32 22 30 69 34 

 

 

 

 

 

Bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af ind-

stillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   

 

Med henvisning til høringsbrev af 24. oktober 2018 vedrørende fastsættelse af indstillings-

berettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse finder Danske Maritime det 

vigtigt at pointere vigtigheden af, at de danske styrkepositioner er repræsenteret i Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse, så de områder, skiftende regeringer har identificeret 

som styrkepositioner, ikke overses. 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal omfatte medlemmer fra erhvervslivet (herun-

der specifikt SMV’er og turismevirksomhed). Danske Maritime finder det tillige nødvendigt 

at sikre en bredde i repræsentationen, som ikke kun sikrer SMV’er og turisme repræsen-

tation, men at der udpeges en repræsentant for Det Blå Danmark. Her mener Danske 

Maritime, at de maritime produktionsvirksomheder, som samlet set beskæftiger op mod 

40.000 mennesker, bør sikres en indstillingsret gennem Danske Maritime.  

 

Med venlig hilsen 

DANSKE MARITIME 

 

Cecilie Lykkegaard 

underdirektiør 

Erhvervsstyrelsen 

pr. e-mail til:  

Kasper Juel Gregersen kasgre@erst.dk  

Stine Nylev på stinyl@erst.dk 

15. november 2018 

  



Fra: Lone Mark Daubjerg <sekretariat@danskedestinationer.dk>  
Sendt: 15. november 2018 10:52 
Til: Stine Nylev <StiNyl@erst.dk>; Kasper Juel Gregersen <KasGre@erst.dk> 
Emne: Høringssvar vedr, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 
 
Kære Stine, Kære Kasper 
 
Fra Danske Destinationer vil vi gerne kvittere for modtagelsen af Udkast til bekendtgørelse om 
udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse. 
Vi bakker op om fremsendte udkast og har ikke yderligere kommentarer. 
 
I ønskes en god dag. 
 
De bedste hilsner Lone 
-----------------------------------------  

 
 
SEKRETARIATSLEDER 
Lone Daubjerg // sekretariat@danskedestinationer.dk  
 
Danske Destinationer  
c/o VisitAarhus 
Dokk1, niveau 3  
Hack Kampmanns Plads 2 
8000 Aarhus C 
D: +45 8731 5009 
M: +45 2065 2676 
www.danskedestinationer.dk 
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Blekinge Boulevard 2 

2630 Taastrup, Danmark 

Tlf.: +45 3675 1777 

Fax: +45 3675 1403 

dh@handicap.dk 

www.handicap.dk 

DH’s medlemsorganisationer: ADHD-foreningen • Astma-Allergi Danmark • Danmarks Bløderforening • Lungeforeningen • Psoriasisforeningen • Dansk Blindesamfund • Foreningen Danske 

DøvBlinde • Epilepsiforeningen • Dansk Fibromyalgi-Forening • Dansk Handicap Forbund • Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede • Danske Døves Landsforbund • 

Diabetesforeningen • Stammeforeningen i Danmark • Gigtforeningen • Hjernesagen • Hjerneskadeforeningen • Høreforeningen • Landsforeningen Autisme 

• Landsforeningen LEV • SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed • Cystisk Fibrose Foreningen • Muskelsvindfonden • Nyreforeningen • Ordblinde/ 

Dysleksiforeningen i Danmark • Osteoporoseforeningen • Parkinsonforeningen • UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen • Sammenslutningen af Unge Med 

Handicap • Scleroseforeningen • Spastikerforeningen • Stomiforeningen COPA • Stofskifteforeningen • Dansk Cøliaki Forening 

Erhvervsstyrelsen 

Vejlsøvej 29 

8600 Silkeborg 

kasgre@erst.dk  

 

  

 

Taastrup, den 14. november 2018 

Sag 18-2018-00779 – Dok. 402667/tb_dh 

Høringssvar - bekendtgørelse om udpegning af Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse 
 

I Danske Handicaporganisationer (DH) har vi modtaget høringsmaterialet til udkastet til 

bekendtgørelse om udpegning af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Vi takker for materialet og 

ønsker at bidrage med nedenstående høringssvar.  

Turisme for alle 
I dag er DH repræsenteret i Dansk Turismes Advisory Board til Det Nationale Turismeforum, jf. 

Lov nr. 1359 af 16/12/2014 om dansk turisme (link). Det er et hverv vi varetager med omhu, da det 

både er i interesse for mennesker med handicap og turismebranchen, at der i Danmark skabes 

turisme for alle.  

 

De seneste år har vækstpotentialet for tilgængelig turisme eller turisme for alle været under 

afdækning. I 2016 afdækkede VisitDenmark på opdrag af Det Nationale Turismeforum, at der lå et 

uudnyttet markedspotentiale for den danske turismebranche i indretningen af turismetilbud, 

overnatningssteder og destinationer, der inkluderer turister med nedsatte funktionsevner. Analysen 

var et af initiativerne i den nationale strategi for dansk turisme. Analysen var et af initiativerne i den 

nationale strategi for dansk turisme (link).  

 

I DH kan vi se, at Danmark risikerer at miste turismeindtægter, hvis vi ikke sætter stærkere fokus på 

turismedestinationsudvikling, der også fokuserer på turismesegmentet med funktionsnedsættelser.  

Et eksempel på potentialet er, at undersøgelser viser, at fremtidens vestkystturist i stigende grad 

befinder sig i gruppen 50 - 70 år og med større variation i rejsegruppen med ferier på tværs af 

generationer. Ved at arbejde målrettet med turisme for alle, kan der både skabes øget vækst og 

ligeværdighed. 

Den sammenhængende turismeoplevelse 

Turisme for alle handler ikke kun om et tilgængeligt hotel eller et museum. Det handler om at 

kunne tilbyde en hel ferie på turistdestinationen. Det kræver fokus på:  

 

 

mailto:kasgre@erst.dk
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166390
file:///C:/Users/tb_dh/Dropbox
file:///C:/Users/tb_dh/Dropbox
https://www.vestkystturisme.dk/projekter/udviklingsplan-for-danmarks-vestkyst/


 

 

 Overnatningsmuligheder  

Uanset om man er enlig, par, familie, rejser på budget eller luksusklassen  

 

 Oplevelsesmuligheder  

Museer, forlystelser, naturoplevelser, shopping. 

 

 Spisemuligheder  

Supermarkeder, caféer, restauranter. 

 

 Transport  

Til destinationen og lokalt, hvad enten man er gående, med cykel, i bil, med offentlige 

transportmidler, med taxa. 

Opsamling 

Det billede, der tegner sig viser derfor, at den danske turismedestinationsudvikling er afgørende, 

hvis vi vil lykkes med ambitionen om at indfri en del af vækstpotentialet for turisme for alle.  

 

En stor del af opdraget for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse omhandler netop fordelingen af 

midler til destinationsselskaberne i Danmark og derfor har det stor interesse for DH at sidde med i 

bestyrelsens drøftelser om tildelingskriterier for uddeling af disse midler.  

Ændringsforslag til bekendtgørelsen 

Det foreslås,  

 

 at § 1. 6 ændres, så der i stedet for den nuværende tekst:  

”Et medlem, der skal være aktiv i det private erhvervsliv og fra en turismevirksomhed, 

udpeges af erhvervsministeren efter fælles indstilling fra DI, Dansk Erhverv og HORESTA.” 

 

I stedet står: 

 

”To medlemmer, hvoraf den ene skal være aktiv i det private erhvervsliv og fra en 

turismevirksomhed, og den anden skal repræsentere turister med handicap, udpeges af 

erhvervsministeren efter fælles indstilling fra DI, Dansk Erhverv, HORESTA og Danske 

Handicaporganisationer (DH).  

 

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, kan disse rettes til chefkonsulent i DH, Tony 

Bech, på tlf.: 61 14 83 52 eller e-mail: tb@handicap.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thorkild Olesen, formand 

mailto:tb@handicap.dk


 

  

 
Sendt pr. e-mail til:  

Kasper Juel Gregersen kasgre@erst.dk  

Stine Nylev på stinyl@erst.dk 

 

 

 

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og 

fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse   

 

Med henvisning til høringsbrev af 24. oktober 2018 vedrørende oven-

nævnte, har Rederiernes to organisationer følgende, fælles kommenta-

rer:  

 

Overordnet set har vi ikke kommentarer til udpegelsen af medlemmer og 

fastsættelsen af indstillingsberettigede parter til den nye erhvervsfrem-

mebestyrelse.  

 

Vi vil dog allerede på nuværende tidspunkt pointere, at vi anser det som 

naturligt at Det Blå Danmark også fremover bliver anset som en af Dan-

marks erhvervsmæssige styrkepositioner. Dette i tråd med, at skiftende 

regeringer har udarbejdet ambitiøse vækstplaner for erhvervet, netop med 

den begrundelse, at det er en unik dansk erhvervsmæssig styrkeposition. 

 

Det Blå Danmark dækker over et samarbejde blandt sektorerne der arbej-

der inden for den maritime industri. Disse sektorer er Olie og Gas, Skibs-

bygning, Skibsfart, Udstyr og Hjælpevirksomheder.  

14. november 

2018 

Sagsnummer: 

EMN-2018-

00814 
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Den samlede beskæftigelse i Det Blå Danmark løber op i 94.592 personer, 

som er jævnt fordelt over hele landet, og hvor eksempelvis 2/3 af danske 

søfolk bor i land- og yderkommuner. 

 

Eksporten for Det Blå Danmark løb op 271 mia. kr. i alt i 2016. Det svarer 

til 24,4 pct. af Danmarks samlede eksport. Søfart et unikt internationalt 

erhverv, hvor 2/3 dele af eksporten hentes uden for EU, og hvor Danmark 

er toneangivende globalt, idet vi pt. er verdens 6. største søfartsnation. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Asbjørn Overgaard Christiansen 

Innovations- og digitaliseringschef 

T: 81775566 

aoc@danishshipping.dk  
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 Aarhus Universitet 

  
 

Rektor 
 
Brian Bech Nielsen 
Rektor 
 
Dato: 12. november 2018 

 

Direkte tlf. : 87152025 
Mobiltlf .:  2338 2349 
E-mail:  rector@au.dk 
Web: au.dk/rector@au.dk 
 
Journal nr .: 2017-061-
000051 
Reference: AU FER 
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Danske Universiteter 
Sekretariatet 
 
Mail: dkuni@dkuni.dk 
 

Aarhus Universitets høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse 
om udpegning af Danmark Erhvervsfremmebestyrelse 

Aarhus Universitet bemærker, at det af § 1 stk. 2 fremgår, at hovedparten af medlem-
merne til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udpeges på baggrund af personlige og 
faglige kvalifikationer, men det er ikke yderligere uddybet, hvilke kvalifikationer der 
lægges vægt på. Aarhus Universitet foreslår, at kvalifikationerne beskrives nærmere i 
bekendtgørelsen. Det er særlig vigtigt for viden- og uddannelsesinstitutionernes, da de 
tilsammen kun får én repræsentant. Aarhus Universitet undres forsat over denne mar-
kante reduktion i viden- og uddannelsesinstitutionernes repræsentation i det kom-
mende erhvervsfremmesystem. 
  
 
Med venlig hilsen 
 
Brian Bech Nielsen 
Rektor 
 
 

mailto:dkuni@dkuni.dk


 

 

Syddansk Universitet 

Campusvej 55 

5230 Odense M 

T +45 6550 1000  

 

 

Rektorsekretariatet 

 

 

 

 

12. november 2018 

Sagsnr. 18/63440 

NIHA/kfm 

 

niha@sdu.dk 

T   65502954 

M  24666915 

 

 

 

 

Danske Universiteter 

E-mail: dkuni@dkuni.dk 

 

 

Danske Universiteters j.nr. 18/13810 

 

 

 

 

 

Høringssvar fra SDU i forbindelse med  
høring vedr. udkast til bekendtgørelse  
om udpegning af Danmarks Erhvervs-
fremmebestyrelse 

For så vidt angår udpegningsproceduren vækker det undren, at repræsentanten fra en 

videninstitution blot udpeges af Uddannelses- og Forskningsministeriet uden forudgå-

ende indstilling fra de berørte institutioner. For medlemmer fra erhvervslivet sker indstil-

ling fra erhvervsorganisationer, ligesom de faglige organisationer kan indstille medlem-

mer. Der er endog detaljerede regler for, hvordan uenighed blandt de indstillingsberetti-

gede håndteres. Videninstitutionerne bør derfor på lignende måde have mulighed for at 

indstille et medlem gennem Danske Universiteter. 

 

I det fremsatte lovforslag er det positivt, at det nu fremhæves, at et formål er ”at fremme 
samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder”. Til opfyldelse af dette formål 

på bedste vis forekommer videninstitutionerne med kun ét medlem imidlertid at være 

underrepræsenteret i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

 

 

 

 Med venlig hilsen 

 

 

Nisrin Adel Hamad 

Stabschef 

mailto:niha@sdu.dk
mailto:dkuni@dkuni.dk






  

Ved e-mail af 24. oktober 2018 har Erhvervsstyrelsen anmodet om Datatilsy-
nets bemærkninger til ovenstående udkast til bekendtgørelse. 

Datatilsynet forudsætter, at reglerne i databeskyttelsesforordningen1 og 
databeskyttelsesloven2 vil blive iagttaget i forbindelse med eventuelle 
behandlinger af personoplysninger foranlediget af bekendtgørelsen. 

Udkastet giver i øvrigt ikke umiddelbart Datatilsynet anledning til 
bemærkninger.

Med venlig hilsen 

Marie R. Christiansen 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse 
af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling 
af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF
2 Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (Databeskyttelsesloven)

Erhvervsstyrelsen  
Langelinie Allé 17    
2100 København Ø

Sendt til: kasgre@erst.dk og stinyl@erst.dk 

25. oktober 2018 Høring over udkast til bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og 
fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfrem-
mebestyrelse Datatilsynet

Borgergade 28, 5.
1300 København K

CVR-nr. 11-88-37-29

Telefon 3319 3200
Fax 3319 3218

E-mail dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

J.nr.  2018-12-0206
Dok.nr. 39653
Sagsbehandler
Marie R. Christiansen

mailto:kasgre@erst.dk
mailto:stinyl@erst.dk


*SAG* 

 
*SAGDI-2017-09564* 

Høringssvar angående udkast til bekendtgørelse om udpegning af medlem-
mer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervs-
fremmebestyrelse 
 

Sideløbende med Folketingets behandling af forslag til Lov om erhvervsfremme (L73) har 

DI fået mulighed for at kommentere på udkast til bekendtgørelse om udpegning af med-

lemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebe-

styrelse. DI takker for muligheden og har i den forbindelse følgende bemærkninger. 

 

Etableringen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er helt central for det nye erhvervs-

fremmesystem. DI kvitterer for, at høringen sker sideløbende med behandlingen af lov-

forslaget i Folketinget, så den nye bestyrelse dermed kan være operationel fra 1. januar 

2019 til glæde for de mange virksomheder, som hver dag er i kontakt med systemet. 

 

DI støtter op om intentionerne bag den politiske aftale samt om de hensigter, der er af-

spejlet i denne bekendtgørelse. Helt afgørende er det, at repræsentanter fra erhvervslivet 

udgør den største gruppering i bestyrelsen, da det sikrer en stærk stemme fra brugerne af 

systemet og dermed giver mulighed for, at det er virksomhedernes behov, som sættes i 

centrum for de initiativer, som igangsættes. 

 

DI takker for muligheden for at indstille kandidater til den nye bestyrelse. DI mener, at de 

indstillingsberettigede parter sikrer en bred repræsentation uden at gå på kompromis 

med ønsket om at holde bestyrelsen som en mindre operationel enhed.  

 

Vi ser frem til at følge det videre arbejde med at etablere bestyrelsen og bidrager naturlig-

vis også gerne med input til bestyrelsen fremadrettet. DI står gerne til rådighed, hvis dette 

høringssvar giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen 

  

 

Dorte Gram Nybroe 

Chef, SMV & Iværksætteri 

Erhvervsstyrelsen 

Vejlsøvej 29 

8600 Silkeborg  

 

Sendt pr. e-mail til specialkonsulent Kasper 

Juel Gregersen kasgre@erst.dk og chefkonsu-

lent Stine Nylev stinyl@erst.dk 

 

8. oktober 2018 
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Fra: Pia Saxild <PS@fbr.dk>  
Sendt: 24. oktober 2018 14:18 
Til: Kasper Juel Gregersen <KasGre@erst.dk>; Stine Nylev <StiNyl@erst.dk> 
Emne: SV: Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse 
 
Forbrugerrådet Tænk vurderer, at udkast til bekendtgørelse om udpegning af Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse ligger uden for vores interesseområde og vil derfor undlade at forholde 
os hertil. Forbrugerrådet Tænk kan således ikke tages til indtægt for at støtte forslaget eller for at 
gøre det modsatte.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Vagn Jelsøe 
Vicedirektør 
 
Forbrugerrådet Tænk 
T +45 7741 7720 / vj@fbr.dk / taenk.dk 
Fiolstræde 17 B / Postboks 2188 / 1017 København K 
 

 
 

mailto:PS@fbr.dk
mailto:KasGre@erst.dk
mailto:StiNyl@erst.dk
mailto:vj@fbr.dk
http://taenk.dk/


Til 

Erhvervsstyrelsen 

Vejlsøvej 29, 

8600 Silkeborg 

Sendt til: kasgre@erst.dk og stinyl@erst.dk 

Sag nr. 2018-7239 

15. november 2018

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af Danmarks Er

hvervsfremmebestyrelse 

HORESTA har med stor interesse læst udkastet til bekendtgørelsen, der udmønter af

talen om nyt erhvervsfremmesystem. 

Generelle bemærkninger 

HORESTA er meget tilfreds med, at turismeerhvervet er sikret repræsentation i Dan

marks Erhvervsfremmebestyrelse. Turismeerhvervets særlige karakter med blandt 

andet mange mindre stedbundne virksomheder, sammenhængen med andre er

hverv, afhængigheden af turismefremme og offentlig markedsføring af Danmark 

samt ikke mindst potentialet for at skabe vækst og beskæftigelse i alle dele af landet 

berettiger fast repræsentation i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

I den forbindelse er det vigtigt, at udpegningen bedst muligt afspejler og repræsente

rer turismeerhvervet, og udpegningen af repræsentant for turismeerhvervet bør fo

retages af HORESTA alene. 

Vedr. indstillingsberettede parter 

Der foreslås en forskelligartet indstillingsprocedure af repræsentanter i erhvervs

fremmebestyrelsen. En række repræsentanter indstilles af en enkelt organisation. Så

ledes kan henholdsvis Dl, Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer, der repræsente

rer brede erhvervsinteresser på tværs af flere brancher, indstille hver en repræsen

tant. Denne ret tildeles uagtet, at det ikke i den politiske aftaletekst er fremhævet 

erhverv eller organisationer. Øvrige repræsentanter indstilles i fællesskab mellem fle

re organisationer. Dette gælder således også for den repræsentant, der som den 

eneste skal indstilles specifikt fra et enkelt erhverv, nemlig turismeerhvervet. 

HORESTA finder det afgørende, at denne udpegning foretages af den organisation, 

der bedst muligt afspejler og repræsenterer turismeerhvervet. 

HORESTA er den største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation i hotel-, restaurant og 

turismeerhvervet med ca. 2.000 medlemsvirksomheder svarende til en lønsum på 8,2 

mia. kr. HORESTA repræsenterer et stort udsnit af det danske oplevelseserhverv og 
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Til: kasgre@erst.dk; stinyl@erst.dk  

Fra: Ingeniørforeningen, IDA 
 
 
 

Ingeniørforeningens høringssvar til udkast til Bekendtgø-
relse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af ind-
stillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebe-
styrelse 

Ingeniørforeningen, IDA vil gerne kvittere for at have mulighed for at komme med hø-

ringssvar til udkast til Bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af 
indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 
 
Erhvervsfremmeområdet er centralt for Ingeniørforeningens ca. 118.000 medlemmer. 
Det er iværksættere og andre selvstændige erhvervsdrivende samt medlemmer, som er 
ledere eller specialister i enten virksomheder eller hos de offentlige rådgivere, som fx 
Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og universiteter. Erhvervsfremme har således 
stor betydning for en betragtelig del af IDAs medlemmers professionelle dagligdag.  
 
Ingeniørforeningen argumenterede for i høringssvar til Lov om Erhvervsfremme, at der 
var for få pladser til arbejdstagersiden og til vidensinstitutionerne, når det erindres, at 
nogle af virksomhedernes største udfordringer er medarbejdermangel, kompetenceud-
vikling af de eksisterende medarbejdere samt indførelse af ny teknologi. Ingeniørforenin-
gen ønskede mindst 2 pladser til vidensinstitutioner og 3 pladser til arbejdstagere – her-
under mindst 1 til at repræsentere de højtuddannede medarbejdere.  I bekendtgørelsen 
har CO-Industri fået tildelt en ekstraplads til arbejdstagerne i Danmarks Erhvervsfremme-
bestyrelse. Det kan der være mange årsager til – herunder at erhvervslivet særligt efter-
spørger og mangler faglært arbejdskraft.   
 
Erhvervslivet mangler også højtuddannet arbejdskraft, og derfor bør en repræsentant for 
de højtuddannedes kompetencer også have en plads i Danmarks Erhvervsfremmebesty-
relse. Flere analyser påpeger, at virksomheder som fx påbegynder rejsen omkring øget 
digitalisering, automatisering, big data og brugen af kunstig intelligens, har brug for kom-
petencer i hele værdikæden - og det er vanskeligt at rekruttere. Engineer the Future har 
påvist, at på trods af stigningen i optaget de senere år, vil virksomhederne samlet 
komme til at mangle ca. 10.000 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater allerede i 
2025. Heraf vil der mangle ca. 6.500 civil- og diplomingeniører, mens der vil mangle ca. 
3.500 naturvidenskabelige kandidater. Og netop det er én af bevæggrundene for, at re-
geringen har igangsat Teknologipagten, som også Ingeniørforeningen er en aktiv fortaler 
for.  
 
En analyse fra Epinion, ” Værdien af ansættelsen af den første akademiker i SMV’er”, fra 
2017 viser også – i tråd med tidligere studier – at en SMVer, som ansætter sin første aka-
demiker, sammenlignet med tilsvarende virksomheder, der ikke har ansat deres første 
akademiker, over en treårig periode, har: 
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 2,2 %-point højere sandsynlighed for at overleve, 

 ansat 4,5 medarbejdere mere, 

 haft 38 % højere værditilvækst siden året inden ansættelsen af akademikeren. 
 
IDA-analysen, Højproduktive virksomheder 2018, dokumenterer ligeledes, at 10% af de 
mest højproduktive virksomheder i Danmark er kendetegnet ved at være forsknings-
tunge og have forholdsvis mange højtuddannede ansat.  De 10% mest højproduktive 
virksomheder har: 

 11,5% af de beskæftigede 

 20% af de højtuddannede 

 58% af investeringerne 

 47% af forskningen 

 34% af værditilvæksten 

 33% af omsætningen 

 42% af eksporten 

 38% af importen 

Ingeniørforeningen anbefaler på den baggrund, at de højtuddannedes kompetencer bli-
ver repræsenteret med ét fast medlem i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.     

 
I de nuværende vækstfora er der en vis fleksibilitet mht. observatørposter. Det fremgår 
ikke af bekendtgørelsen, om brugen af observatørposter er en mulighed i Danmarks Er-
hvervsfremmebestyrelse. Det vil Ingeniørforeningen samtidig gerne anbefale, at der åb-
nes op for.   

 
Med venlig hilsen 
 

Per Diget 
Formand for Erhvervs- og Vækstudvalget 

Ingeniørforeningen, IDA 

 



Fra: Justitsministeriet <jm@jm.dk>  
Sendt: 25. oktober 2018 09:12 
Til: Postkasse RU ekstern <postru@erst.dk> 
Emne: SV: Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse 
 
Justitsministeriet har 24. oktober 2018 modtaget Erhvervsstyrelsens høring over udkast til 
bekendtgørelse om udpegning af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse . 
 
Justitsministeriet kan ikke umiddelbart konstatere, at udkastet giver anledning til spørgsmål 
vedrørende Justitsministeriets område. Hvis der imidlertid er bestemte spørgsmål i relation til udkastet, 
som Erhvervsstyrelsen ønsker, at Justitsministeriet forholder sig til, bedes dette snarest muligt 
præciseret  over for Justitsministeriet. 
 
Justitsministeriet foretager sig på det foreliggende grundlag ikke yderligere i anledning af høringen 
 
Med venlig hilsen 
 

 
EU-retskontoret 
Slotsholmsgade 10 
1216 København K 
Tlf.: 7226 8400 
www.justitsministeriet.dk 
jm@jm.dk 
 

mailto:jm@jm.dk
mailto:postru@erst.dk
http://www.justitsministeriet.dk/
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Fra: Kristina Frisgaard <Kfr@kfst.dk> På vegne af 1 - KFST Forkontor 
Sendt: 6. november 2018 09:22 
Til: Postkasse RU ekstern <postru@erst.dk> 
Emne: VS: Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse 
 
Kære høringer 
  
KFST har ingen bemærkninger i relation til denne høring. 
  
Bedste hilsner 
  
Kristina Frisgaard  
Direktionssekretær/ Higher Executive Officer  
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/  
Danish Competition and Consumer Authority 
Direkte +45 4171 5008 
E-mail kfr@kfst.dk 
   

 

Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Tlf. +45 4171 5000  

   
Vi arbejder for velfungerende markeder.  
Se vores privatlivspolitik på kfst.dk. 
  
  
 

mailto:Kfr@kfst.dk
mailto:postru@erst.dk
mailto:kfr@kfst.dk
https://www.kfst.dk/om-os/find-os-p%C3%A5-nettet/privatlivspolitik/
http://www.kfst.dk/


Fra: Kulturministeriet <kum@kum.dk>  
Sendt: 31. oktober 2018 13:14 
Til: Postkasse RU ekstern <postru@erst.dk>; Kasper Juel Gregersen <KasGre@erst.dk>; Stine Nylev 
<StiNyl@erst.dk> 
Emne: Svar: Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse 
 
Kulturministeriet har ingen bemærkninger til den fremsendte høring. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Anette Agerup Jakobsen 
Kontorfuldmægtig | 41 39 39 06 | aaj@kum.dk | www.kum.dk  

 
  
  
  
 

mailto:kum@kum.dk
mailto:postru@erst.dk
mailto:KasGre@erst.dk
mailto:StiNyl@erst.dk
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Erhvervsstyrelsen 

Att: Kasper Juel Gregersen og Stine Nylev 

Vejlsøvej 29 

8600 Silkeborg 

Vedr. Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og 

fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. udkast til 

bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

 

Landbrug & Fødevarer er tilfredse med den bekendtgørelse, som er sendt i høring. Vi ser frem til en 

forenkling af erhvervsfremmeindsatsen og mener, at det vil være til stor gavn for vores medlemmer.  

Landbrug & Fødevarer anerkender og støtter, at Erhvervsministeriet i udkastet til bekendtgørelse 

foreslår, at Landbrug & Fødevarer skal have en selvstændig indstillingsret til den nye bestyrelse. 

 

Landbrug & Fødevarer repræsenterer fødevareklyngen, som skaber mere end 189.000 jobs samt 

118 mia. kr. til landets samlede indkomst svarende til 5,5 pct. af BNP. Derfor er det afgørende for 

fødevareklyngen, at Danmark har et effektivt, stærkt og strømlinet erhvervsfremmesystem, som vi 

ser frem til at bidrage til gennem en repræsentant fra en af vores virksomheder i Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse.   

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
Chris Hols Preuss 

Konsulent 

 

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 

 

M +45 2288 9996 

E chhp@lf.dk 



 
 

Landdistrikternes Fællesråd er en partipolitisk neutral Interesseorganisation, der arbejder for at skabe bedre rammevilkår for landdistrikter og yderområder i Danmark. 

Landdistrikternes Fællesråd har 55 medlemskommuner, der til sammen repræsenterer 2,8 millioner indbyggere. 

Medlemmerne er tillige en række landsdækkende organisationer, lokale aktionsgrupper, landdistriktsråd samt et større antal landsbyer. 

 

Til Erhvervsstyrelsen 
 

 

 

 

 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om udpegning af 
medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

 

Erhvervsstyrelsen har bedt Landdistrikternes Fællesråd om bemærkninger til 

udkast til bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af 

indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

 

Lovudkastet reducerer de administrative niveauer med ansvar for 

erhvervsfremme til ét decentralt niveau og et statsligt niveau. Det betyder, at 

regionerne ikke længere skal varetage egen erhvervsfremmeindsats. I stedet 

etableres Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der skal sikre en 

sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs 

af landet.  

 

Lovudkastet fastlægger hvordan medlemmerne af Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelsen skal udpeges, herunder hvilke parter der er 

indstillingsberettigede til bestyrelsen, at der ikke udpeges suppleanter til 

bestyrelsen og at medlemmerne af bestyrelsen ikke kan give fuldmagt til at 

andre kan repræsentere sig.  

 

Generelle bemærkninger  

 

Landdistrikternes Fællesråd er bekymret for den centralisering som 

oprettelsen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse medfører, og forslaget 

giver derfor anledning til nogle generelle bemærkninger.  

 

Landdistrikternes Fællesråd bemærker, at oprettelsen af Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelsen er udtryk for en uheldig centralisering, der kan 

få negative konsekvenser for erhvervsudviklingen i landdistrikterne.  

 

Centraliseringen medfører, at ansvaret for erhvervsfremmeindsatsen samles 

på færre personer, hvor afstanden til de berørte borgere og virksomheder 

bliver markant større. Det har betydning for de aftaler der hvert år indgås 

lokalt mellem virksomheder og erhvervsfremmeaktører, og skaber et system 

med en snæver indsigt i lokale virksomheders udfordringer og 

udviklingspotentialer. 

 

Roberthus, Tybovej 2 
DK-6040 Egtved  
Tlf.: 61 313 636  
Email: mail@landdistrikterne.dk 
www.landdistrikterne.dk  
 
 
Dato: 15-11-2018 
Enhed: Sekretariatet 
 
Sagsbehandler: 
Mette Korsholm  



Landdistrikternes Fællesråd finder det derfor uhensigtsmæssigt, at en 

national bestyrelse skal lave en strategi for den decentrale 

erhvervsfremmeindsats målrettet virksomheder i hele Danmark. Det kan 

betyde en svækkelse af erhvervsfremmesystemet kontaktflade og netværk til 

det lokale erhvervsliv, og det er derfor essentielt, at kommunerne forsat kan 

varetage lokale erhvervsfremmeaktiviteter og pege på muligheder og 

udfordringer i lokalområdet. 

 

Beslutningskompetencen bør i vid udstrækning forblive hos de kommunalt 

baserede erhvervshuse, der kender de lokale forhold og kan understøtte de 

lokale virksomheder, der er afgørende for erhvervsudviklingen i hele landet. 

 

Substansbemærkninger vedr. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

 

Lovforslaget foreslår, hvordan medlemmerne af Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelsen skal udpeges. Af høringsbrevet fremgår det, at 

sammensætningen afspejler behovet for en bred repræsentation samtidig 

med hensynet til, at bestyrelsen bliver en operationel enhed med en 

størrelse, der sikrer reel indflydelse til det enkelte medlem.  

 

De lokale virksomheders repræsentation i erhvervsfremmebestyrelsen er 

ikke af et omfang, der sikrer betydelig indflydelse. DI og Dansk Erhverv 

repræsenterer primært de større virksomheder i Danmark, hvorimod de 

mindre virksomheder ikke er tilstrækkeligt repræsenteret. Landdistrikternes 

Fællesråd er derfor ikke enig i, at sammensætningen objektivt afspejler 

behovet for en bred repræsentation.  

 

Med henblik på at sikre at bestyrelsen afspejler behovet og de 

forskelligartede interesser i hele landet, herunder også i landdistrikterne, 

foreslår Landdistrikternes Fællesråd, at § 1, stk. 1, nr. 3, ændres således, at 

tre medlemmer, der skal være aktive i det private erhvervsliv, udpeges af 

erhvervsministeren efter indstilling fra DI, Dansk Erhverv, Landbrug & 

Fødevarer, SMVdanmark og Landdistrikternes Fællesråd:  

 

”§ 1, stk. 1, nr. 3) Tre medlemmer, der skal være aktive i det private 

erhvervsliv, udpeges af erhvervsministeren efter indstilling fra henholdsvis 

DI, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, SMVdanmark og 

Landdistrikternes Fællesråd.”   

 

Dette vil skabe større sikkerhed for en bred repræsentation af virksomheder i 

hele landet, herunder også fra landdistrikterne, hvor erhvervsfremme har 

særlig betydning for udviklingen. 

 

Med venlig hilsen 

Landdistrikternes Fællesråd 

 
 
Steffen Damsgaard 
Formand 



 

 
 

 
 
 
Erhvervsstyrelsen 
Vejlsøvej 29 
8600 Silkeborg 
Kasper Juel Gregersen kasgre@erst.dk 
Stine Nylev stinyl@erst.dk 

    15. november 2018 

 
 
 
Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af 
indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 
 
 
Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Medicoindustrien og Dansk Biotek har noteret sig udkastet 
til bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter 
til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som er sendt i høring den 24. oktober 2018. 
 
Som en af de helt store vækstindustrier, der bidrager allermest til bruttoværditilvæksten i 
Danmark, er life science-industrien bruger af en lang række erhvervsfremmetilbud i processen 
”fra forskning til faktura”. For eksempel udmærker life science branchen sig ved et stort behov 
for helt tidlig finansiering. 
 
Lif, Medicoindustrien og Dansk Biotek ser derfor gerne, at life science-industrien bliver 
repræsenteret i den nye bestyrelse på lige fod med andre erhverv af samme omfang og størrelse. 
Vi synes, at en sådan repræsentation vil ligge rigtig godt i tråd med regeringens vækstplan for life 
science og regeringens erhvervspolitiske vision om at gøre Danmark til en førende life science-
nation.  
 
Som repræsentanter for life science-industrien i Danmark vil Lif, Medicoindustrien og Dansk 
Biotek gerne påtage sig i fællesskab at indstille en virksomhedsrepræsentant til bestyrelsen.  
 
Hverken Lif, Medicoindustrien eller Dansk Biotek er i øvrigt på Erhvervsstyrelsens høringsliste, og 
vi bliver derfor ikke direkte gjort opmærksom på, når der er vigtig lovgivning og bekendtgørelser i 
høring, som berører life science-industrien. Vi vil derfor gerne alle tre foreninger anmode om, at 
komme på høringslisten fremadrettet. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 

 

Peter Huntley   Ida Sofie Jensen    Hans Schambye 
Direktør    Koncernchef    Formand 
Medicoindustrien  Lægemiddelindustriforeningen  Dansk Biotek 
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Fra: Mette E. Matthiasen <mem@rigsrevisionen.dk>  
Sendt: 13. november 2018 07:14 
Til: Kasper Juel Gregersen <KasGre@erst.dk>; Sarah Nørgaard Andersen <SarAnd@erst.dk> 
Emne: SV: Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse 
 
Til Erhvervsstyrelsen  
 
Erhvervsstyrelsen har den 24. oktober 2018 sendt udkast til bekendtgørelse om udpegning af 
medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i 
høring.  
  
Rigsrevisionen har gennemgået bekendtgørelsen med fokus på bestemmelser vedrørende statslige 
revisions- og/eller regnskabsforhold jf. Rigsrevisorlovens §§ 7 og 10 og kan konstatere, at det ikke 
omhandler sådanne forhold. 
 
Vi har derfor ingen bemærkninger. 
 
 
Med venlig hilsen  
  
Mette E. Matthiasen 
Ledelsessekretariatet 
  
  

 
  
  
Landgreven 4 
DK-1301 København K 
  
Tlf. +45 33 92 84 00 
Dir. +45 33 92 85 73  
mem@rigsrevisionen.dk  

  
www.rigsrevisionen.dk  
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Vedr. Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsæt-
telse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 
 
SMVdanmark skal først takke for muligheden for at kommentere udkast til bekendtgørelse om 
udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Er-
hvervsfremmebestyrelse.  
 
Vi kan i SMVdanmark overordnet set tilslutte os intentionerne bag bekendtgørelsen, der lægger 
vægt på en stærk repræsentation fra erhvervslivet herunder på formandsposten for Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse. De nye erhvervshuse skal være åbne for alle og ifølge Lov om er-
hvervsfremmes formål i §1, stk. 1, i højere grad også skal beskæftige sig med virksomhedernes 
drift og ikke kun udvikling. Derfor er det SMVdanmark fokus, at man i bestyrelsen også skal 
inkludere og sikre tilbud til denne nye målgruppe.  
 
Vi har dog et forbehold i forhold til repræsentation af de små og mellemstore virksomheder i 
den kommende bestyrelse. Vi så gerne, at der have været mulighed for at stille med en ansat i 
SMVdanmark, da det kan være en stor udfordring som leder af en lille virksomhed både at være 
bannerfører i egen virksomhed og samtidig være skarp på nationale tiltag på erhvervsfremme-
området. Netop derfor er organisationen SMVdanmark opstået, da man så kan samles om en 
fælles indsats.  
 
SMVdanmark er den eneste hovederhvervsorganisation, der alene varetager danske SMV-
virksomheders erhvervspolitiske interesser inden for service, byggeri og industri. Vi har 18.000 
SMVer som medlemmer fordelt på knapt 80 brancheorganisationer og lokale tværfaglige hånd-
værker- og industriforeninger samt flere hundrede enkeltvirksomheder. Derfor er vi selvfølgelig 
ærgerlige over, ikke at have fået en fast plads til at repræsentere SMVernes behov på en tværs 
af fag og erhverv. 
 

Erhvervsstyrelsen 
Vejlsøvej 29 
8600 Silkeborg 
Att. Stine Nylev og Kasper Juel Gregersen 
stinyl@erst.dk og kasgre@erst.dk 
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Når der i lovforslaget og i denne bekendtgørelse stilles krav om, at der skal være en repræsen-
tant for små og mellemstore virksomheder, vil det være relevant at definere, hvad ser skal for-
stås ved en SMV. Anvender man EU’s definition vil afgrænsningen stort set være meningsløs i 
en dansk kontekst. Vi anvender i SMVdanmark en dansk version, der indebærer at virksomhe-
der under 100 ansatte defineres som en SMV, og selv dette inkluderer 99 % af de danske virk-
somheder. I en konkret kontekst, hvor man vil målrette offentlige ydelser til virksomheder, som 
har brug for vejledning, kan man vælge at definere denne målgruppe mere snævert fx op til 10 
ansatte eller op til 50 ansatte. Ift de kommende erhvervshuse vil vi anbefale en grænse på 50 
ansatte som hovedmålgruppen og dermed også som kravet til, hvilken afgrænsning den person, 
der skal repræsentere SMVerne i Danmarks erhvervsfremmebestyrelse skal kunne opfylde for 
at være en repræsentant for målgruppen. 
 
Vi ser frem til at indstille en repræsentant til bestyrelsen, som vil kunne bidrage til at løse be-
styrelsens brede og også strategiske opgave. 
 
Hvis der skulle være spørgsmål til dette høringssvar, står vi naturligvis til rådighed for yderligere 
uddybning. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Dorte Kulle 
 



Fra: Rikke Mark Seerup <RMS@star.dk>  
Sendt: 30. oktober 2018 11:55 
Til: Stine Nylev <StiNyl@erst.dk>; Kasper Juel Gregersen <KasGre@erst.dk> 
Cc: Christian Garn <chga@star.dk> 
Emne: SV: Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse 
 
Kære Stine og Kasper 
  
STAR har modtaget høring om udkast til bekendtgørelse om udpegning af Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse. 
  
STAR har ingen bemærkninger hertil. 
  
Vh. Rikke  
  

Rikke Mark Seerup  
Specialkonsulent  
Arbejdsmarkedsrekruttering  

T 72 21 74 90 | rms@star.dk 

 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
Njalsgade 72A | 2300 København S 
T 72 21 74 00 | star@star.dk | www.star.dk 

Danish Agency for Labour Market and Recruitment 
Njalsgade 72A | DK-2300 Copenhagen 
T +45 72 21 74 00 | star@star.dk | www.star.dk 
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