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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.

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.

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
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