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HØRINGSSVAR VEDR. FORSLAG TIL LOV OM 
ERHVERVSFREMME 
Erhvervsstyrelsen har den 2. juli 2018 sendt lovforslaget i offentlig høring. NordDanmarks EU-

kontor har en række bemærkninger til lovforslaget.  

NordDanmarks EU-kontor (NDEU) hjælper nordjyske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og 

offentlige aktører med at hente konkurrenceudsatte EU-midler hjem via EU-projekter.  

Alene I 2016 og 2017 har NDEU bidraget til et hjemtag på over 150 millioner kr. til Nordjylland. Et 

beløb, der overstiger de regionale udviklingsmidler, som Vækstforum har haft til rådighed i den 

samme periode. EU-Kontoret har derfor en vigtigt rolle ift. at sikre, at Nordjylland - også i fremtiden 

- får del i EU-midler, som kan bidrage til øget vækst, udvikling og beskæftigelse i vores region. 

Lovforslaget og indfasningstempoet skaber usikkerhed  

Aftalen om ny erhvervsfremmestruktur og lovforslaget nævner ikke EU-kontorerne i de 5 regioner 

og implementeringen, hvor ”det eksisterende system” er udfaset, før ”det nye” er på plads skaber 

udfordringer og usikkerhed.   

En hovedfinansieringskilde til driften af EU-kontorerne, har hidtil været de regionale 

udviklingsmidler suppleret med kontingentbetaling fra kommuner og region m.v.  

Når de regionale udviklingsmidler forsvinder fra 2019, skaber det således en særdeles usikker 

økonomisk situation for EU-kontorets fremtidige virksomhed og der er risiko for at miste EU-

projektmidler til nordjyske virksomheder m.fl. Midler som spiller en central rolle for at udvikle og 

for at skabe flere arbejdspladser i Nordjylland.  

Risiko for tab af vækst og udvikling  

NordDanmarks EU-kontor har opbygget højt specialiserede kompetencer og er samtidig tæt 

integreret med den lokale kommunale erhvervsfremme, Væksthus Nordjylland, erhvervsklyngerne 

og uddannelsesinstitutionerne.  

Det er netop denne tætte lokale/regionale integration, som i kombination med EU-kontorets 

kompetencer sikrer, at afstanden mellem Bruxelles og Nordjylland kan overvindes.  

Støvring den 13. august 2018  

Til Erhvervsstyrelsen 

Steen Frederiksen (stefre@erst.dk), 

Daniel Lauest Vistisen (danvis@erst.dk) samt postru@erst.dk  
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Det er ikke en opgave andre løfter – heller ikke i det nye erhvervsfremmesystem. Det er derfor 

afgørende for det nordjyske hjemtag af EU-midler til vækst og udvikling, at NordDanmarks EU-

kontor fortsat kan have sit virke i det nye system.  

Behov for finansiering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

Den nuværende model for regionale EU-kontorer, hvor regioner, kommuner, 

uddannelsesinstitutioner og Vækstforum finansierer NordDanmarks EU-kontor har været 

succesfuld, fordi den brede finansieringsmodel har understøttet den tætte integration med de 

relevante nordjyske aktører.  

Modellen kan som følge af lukningen af de regionale Vækstfora/fjernelse af de regionale 

udviklingsmidler ikke længere fortsætte uændret.   

Det fremgår imidlertid af bemærkningerne til lovforslaget, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

kan igangsætte og finansiere projekter, der kan være med til at styrke det danske hjemtag fra EU’s 

fonde og programmer.  

Det er meget vigtigt, at der så hurtigt som muligt skabes en sikkerhed for EU-kontorernes 

fremtidige finansiering. Som bestyrelse for NordDanmarks EU-kontor har vi eksempelvis et ansvar 

for at kunne leve op til vore lønforpligtelser over for de ansatte. 

På baggrund af ovenstående skal vi opfordre til, der – som minimum – i lovforslagets 

bemærkninger kommer en klar tilkendegivelse af, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med 

virkning fra 1. januar 2019 skal medvirke til at sikre finansieringen af de regionale EU kontorers 

aktiviteter. 

 

Med venlig hilsen  

Ole Stavad      Leon Sebbelin  
Formand for NordDanmarks    Næstformand for NordDanmarks  
EU-kontor       EU-kontor  
 


