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Høringssvar til forslag til lov om erhvervsfremme
Forenklet erhvervsfremme styrker indsatsen
Finans Danmark støtter den strømlining og fornyelse af erhvervsfremmesystemet,
som indgår i det lovforslag om erhvervsfremme, der fremsættes i efteråret 2018.

Høringssvar

Vi deler opfattelsen, at der er potentiale for en forenkling af indsatsen, så erhvervsfremme kan fastholdes på samme niveau med et lavere samlet ressourceforbrug. Dette understøttes af planerne om at stille digitale løsninger til rådighed
for virksomhederne.
På det centrale niveau oprettes Danmark Erhvervsfremmebestyrelse pr. 1. januar
2019. Finans Danmark støtter ideen, der giver den nye bestyrelse mulighed for at
sikre en mere overordnet strategisk tænkning af (hele) erhvervsindsatsen, hvor
der skal foretages en række prioriteringer.
Lige så vigtig for balancen er, at små opstartsvirksomheder kan få den rette rådgivning og hjælp, og det kræver efter Finans Danmarks opfattelse fortsat en god
lokal erhvervsindsats. Desuden bør tildeling af støttemidler og de kommende prioriterede erhvervsklynger også fordeles bredt ud over landet.
Mere enkelt erhvervsfremmesystem
Finans Danmark ser positivt på, at man de seneste par år har taget initiativ til
grundige udredningsarbejder af den danske erhvervsfremmeindsats. Nu bliver
indsatsen mere målrettet virksomhedernes behov for rådgivning med én enklere
indgang til den statslige erhvervsfremmeindsats. Specielt opstartsvirksomheder
har brug for rådgivning, hvor de kan få relevant sparring i de lokale væksthuse.
Det kunne overvejes, om erhvervsfremmeindsatsen med fordel bør evalueres fx
to år efter ikrafttræden med henblik på at vurdere, om loven har levet op til intentionerne i den politiske aftale mellem regeringen og DF af 24. maj 2018 samt
den endelige udformning af den nye lov om erhvervsfremme.
Erhvervsfremmebestyrelsen får en central rolle
Den nye erhvervsfremmebestyrelse skal blandt andet udarbejde en strategi for
den decentrale erhvervsfremmeindsats, indstille strukturfondsmidler og nationale
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erhvervsfremmemidler samt indstille, hvilke erhvervs- og teknologiområder der
skal prioriteres statslige midler til i form af klynger og netværksaktiviteter.
Finans Danmark vurderer, at bestyrelsen får en central rolle i forhold til at skabe
de bedst mulige rammer for vækst og iværksætteri i dansk økonomi. Dette er en
højt prioriteret opgave for den finansielle sektor, og Finans Danmarks medlemmer
tager dagligt aktivt del i finansieringen af virksomheder i alle dele af samfundsøkonomien – blandt andet ved at rådgive om og yde erhvervslån, ejendomslån,
kassekreditter og andre finansielle løsninger til såvel helt nystartede virksomheder
som ældre, etablerede virksomheder. Sektoren tager gerne del i det fælles arbejde med erhvervsfremme, såvel på bestyrelsesplan som lokalt – vi lægger
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vægt på, at vores viden om at finde de rette finansielle løsninger for virksomhederne bliver ordentligt indarbejdet i den rådgivning, der ydes i fremtidens erhvervsfremme.
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Med venlig hilsen

Flemming Dengsø Nielsen
Direkte: 30161113
Mail: fdn@fida.dk
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