
 
 
 

En fremtid for regionerne? 
Mere effektiv erhvervsfremme?  
Centralisering/decentralisering? 

 
Debatseminar Torsdag 4. oktober, kl.9.00 – 12.00  

Aalborg Universitet, Langagervej 2, lokale ’Lindgren’ 
 

Har regionerne en fremtid? Kan varetagelse af opgaver inden 
for sundhed og erhverv foregå uden regionerne?  

 
Seminaret debatterer disse brede spørgsmål, men tager 

udgangspunkt i erhvervsområdet.  
Især indgår anbefalinger fra Forenklingsudvalget for 
Erhvervsfremme og den resulterende politiske aftale. 

 
Regeringen nedsatte i juni 2017 et udvalg, som havde som kommissorium at følge op på 
analysen ‘Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen’ og pege på en enklere organisering af 
erhvervsfremmeindsatsen. Anbefalingerne skulle ifølge kommissoriet tage virksomhedernes 
udfordringer og behov i betragtning, reducere antallet af aktører og overlap, sikre koordinering 
af indsatsen, konsolidere specialiserede indsatser på statsligt niveau i stedet for decentralt, og 
pege på effektivisering af indsatsen.  
 
I kølvandet på udvalgets rapport, ’Fokuseret & Fremtidssikret’, er der 24.maj lavet en politisk 
aftale, som iværksætter en omorganisering af erhvervsfremme, og hvor regionernes rolle er 
minimal. I debatten har det været argumenteret, at det er første skridt mod helt at udradere det 
regionale niveau.  
Seminaret har til formål at bidrage til denne debat og kvalificere nogle af de emner, som har 
været oppe i debatten. For at holde seminarets diskussioner fokuserede vil der blive taget 
udgangspunkt i forenklingen af erhvervsfremmeområdet, og der vil til sidst blive perspektiveret 
til, hvorvidt regionerne har et fremtidigt rationale.  
 
Værter for seminaret er:  Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed – ReDy, AAU og 

Center for Regional Regional Udvikling – CRU, også AAU. 
 
 



 
 
 

Program 
 
8.30-9.00: Registrering og morgenmad 
 
9.00-9.10: Velkomst og introduktion til dagen / Jesper Lindgaard Christensen, Lektor, AAU 
 
9.10-9.30: Historien: Hidtidig organisering af regional erhvervsfremme / Peter Wilgaard 

Larsen, Adjunkt, AAU  
 
9.30-9.50: Det principielle: Rationaler (eller ej) for/imod regional erhvervsfremme / Jesper 

Lindgaard Christensen, Lektor, AAU 
 
9.50-10.20: Et brugerperspektiv:  Hvad siger virksomhederne om erhvervsfremmesystemet? / 

Dorte Gram Nybroe, chef for SMV og iværksætteri, Dansk Industri 
 
10.20-10.40: Pause 
 
10.40-12.00: Forandringer: På vej mod et nyt rationale og praksis – har regionerne en rolle? 

 
(10 min.) Baggrund: Anbefalinger fra rapporten ’Eftersyn af 
erhvervsfremmeindsatsen, Nov. 2016.  / Jesper Lindgaard Christensen, Lektor, AAU 
(15 min.) Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme, kommissorium, arbejdet, 
konklusioner, den politiske aftale. / Per Michael Johansen, rektor AAU og medlem af 
udvalget 
(15 min.) Omorganisering – en god ide?  / Kontorchef Morten Lemvigh, Region 
Nordjylland 
(40 min.) Åben debat om omorganiseringen af Erhvervsfremme, og perspektiver ift. 
Regionernes fremtid på erhvervsfremmeområdet og generelt.   
 

12.00-       Afsluttende sandwich + vand 
 
 
Seminaret er gratis, men tilmelding nødvendig.  

Send en mail med din tilmelding til Berit Klitgård Jakobsen, bkj@dps.aau.dk 
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