Erhvervsstyrelsen
Vejlesøvej 29
8600 Silkeborg

10. august 2018

Høringssvar af lov om erhvervsfremme
Erhvervsstyrelsen har den 2. juli 2018 udsendt lov om erhvervsfremme i offentlig høring. Hermed
fremsendes høringssvar fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne (DEG-L).
Regionerne er en væsentlig faktor i at få samlet regionale partnerskaber mellem virksomheder,
vidensinstitutioner (herunder erhvervsskoler) og offentlige myndigheder, partnerskaber med bl.a. fokus på
uddannelse, herunder efteruddannelse. Erhvervsskolerne spiller en helt central rolle i samarbejdet med at
sikre virksomhedernes kvalificerede arbejdskraft i regionerne, og DEG-L kan derfor være bekymrede for, at
en centralisering af erhvervsfremmeindsatsen vil medføre en fragmenteret erhvervsindsats, hvor regionale
udfordringer let kan blive overset. En national erhvervsfremmebestyrelse vil ikke have det regionale
kendskab til de særlige udfordringer og muligheder, som er karakteristiske for virksomhederne i de
forskellige egne af Danmark. Trods det, at Danmark er et lille land, er der meget store forskelle på de
regionale arbejdsmarkeder.
DEG-L kan derfor være bekymrede for, at den manglende nærhed mellem erhvervsfremmebestyrelsen og
de decentrale aktører, som fx uddannelsesinstitutioner, vil betyde, at det vil blive markant sværere at få
samlet stærke regionale partnerskaber, som vil ansøge om midlerne til en regional indsats.
DEG-L har umiddelbart vanskeligt ved at se forenklingspotentialet i lovforslaget, idet lovforslaget beskriver
mere end 100 kommunale aktører, hvor der før var 5 regionale aktører. DEG-L vurderer, at det kan
medføre, at det bliver vanskeligere at samle virksomheder og skoler på tværs af kommuner for at løse
regionale udfordringer.
Foreningen har følgende specifikke bemærkninger til lovforslaget:
§ 13, stk. 2
Heraf fremgår det, at hvert erhvervshus ledes af en bestyrelse, der vil bestå af 10 medlemmer, herunder 1
medlem fra en vidensinstitution. En særlig udfordring for at sikre vækst i Danmark er manglen på
veluddannet arbejdskraft. Det gælder ikke mindst den faglærte arbejdskraft, herunder opkvalificering af
både den faglærte og den ufaglærte arbejdskraft, hvor erhvervsskolerne har en central rolle. Foreningen
opfordrer derfor til, at hver af bestyrelserne udvides med 1 medlem udpeget af Danske Erhvervsskoler og
-Gymnasier – Lederne. Erhvervsskolerne er i dag repræsenteret i 6 ud af 6 Vækstfora.
§ 15, stk. 8 og 9
Det fremgår heraf, at regionerne med hjemmel i anden lovgivning kan ansøge og deltage i projekter om
kvalificeret arbejdskraft under Den Europæiske Socialfond igangsat af Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse. DEG-L finder det meget positiv, at regionerne kan ansøge om og deltage i
projekter og partnerskaber om kvalificeret arbejdskraft, men mener det må gælde uanset om projekterne
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er finansieret med midler fra EU´s socialfond eller med midler fra andre finansieringskilder. Det må være
indholdet i partnerskaber og ikke finansieringskilden, der er det afgørende.
Erhvervsfremmemidlerne giver i dag mulighed for at etablere velfungerende, regionale
samarbejder mellem virksomheder, erhvervsskoler og regioner. Det er derfor vigtigt for den samlede
indsats med at skaffe flere faglærte, at midlerne kan søges af regionerne.
DEG-L oplever dog, at ordningen i dag er meget administrativ tung, og vi kan frygte, at en centralisering kan
føre til yderligere bureaukratisering, hvilket regeringen bør være særlig opmærksom på ikke sker.
§ 31, § 32 og § 33
Af lovforslaget om lov om erhvervsfremme, fremgår af § 31-33, at ”regionsrådets mulighed for, efter
ansøgning fra en godkendt/selvejende institution, at understøtte regionens vækst- og udviklingsstrategi ved
at yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud” ophæves i ”lov om institutioner for almengymnasiale
uddannelser og erhvervsrettet uddannelse m.v.”, ”lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse”,
samt ”lov om institutioner for forberedende grunduddannelse”.
DEG-L forventer, at der er tale om en misforståelse, og at det rettelig blot burde være en
konsekvensrettelse således, at regionens vækst- og udviklingsstrategi ændres til regionens
udviklingsstrategi i alle 3 sektorlove.
Foreningen har derudover ingen bemærkninger til lovforslaget.
Venlig hilsen
Lotte Mollerup
Uddannelseskonsulent
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