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NOTAT 

 
 
 

 
Økonomioversigt – Erhvervsudviklingsstrategiens handlings-
plan 
 

I forbindelse med udarbejdelsen af oplægget til Erhvervsudviklings-
strategiens handlingsplan til Vækstforums møde den 15. december 
2006 blev der udarbejdet en indikativ økonomisk oversigt over hand-
lingsplanens initiativer. Oversigtens udgangspunkt var de initiativer, 
som tænketankene havde fremkommet med konkrete forslag til. Ef-
terfølgende er der kommet mere præcise udmeldinger fra Fødevare-
ministeriet angående økonomien i landdistriktsprogrammet således at 
økonomitabellen er justeret, jfr. nedenstående. 
 
Formålet med handlingsplanens indikative økonomitabel er: 
 

• at sikre Vækstforums mulighed for at fastlægge nogle over-
ordnede foreløbige økonomiske prioriteringer  
 

• at give et samlet bud på den årlige økonomi i handlingspla-
nen 
 

• at være en foreløbig økonomisk ramme for forprojekternes 
arbejde. 

 
I forbindelse med Vækstforums godkendelse af forprojekterne afgives 
der således ikke en indstilling om bevilling til projekternes endelige 
økonomi. 
   
Initiativerne i Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan vil i langt 
de fleste tilfælde være baseret på en medfinansiering fra følgende: 
 

• Region Midtjylland 
• EU’s Mål 2 program  
• EU’s Mål 3 programmer (interreg-programmer) 
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Side 2

• EU’s Landdistriktsprogram 
• Kommuner 
• Staten 
• Private 

 
 

 
 
Region Midtjylland 
I forbindelse med budgetlægningen for budgetåret 2007 afsatte Regionsrådet en samlet ram-
me på 115 mill. kr. til erhvervsudviklingsformål. Uforbrugte midler vil kunne overføres til efter-
følgende budgetår. 
 
EU’s Mål 2 program 
Økonomi- og erhvervsministeren udmeldte i den regionale vækstredegørelse fordelingen af Mål 
2 programmets regional- og socialfondsmidler mellem regionerne. Region blev tildelt en årlig 
ramme på 72 mill. kr. Samtidigt konkurrenceudsættes en landsdækkende årlig pulje på 49 
mill. kr., hvor relevante initiativer i handlingsplanen kan søge medfinansiering fra.  
 



 

Side 3

EU’s Mål 3 program (interreg-programmerne) 
I den kommende programperiode fra 2007-2013 vil der især være medfinansieringsmuligheder 
til handlingsplanens initiativer fra Østersø- og Nordsøprogrammerne samt Kattegat-Skagerak-
programmet. En realistisk årlig andel til Region Midtjylland vil være i omegnen af 30 mill. kr. 
Der vil være støttemuligheder udover handlingsplanens initiativer, hvor der i første omgang er 
regnet med en medfinansiering på 15 mill. kr. fra Mål 3 programmet. 
 
Landdistriktsprogrammet 
Fødevareministeriet har fremsendt landdistriktsprogrammet til Kommissionens godkendelse og 
er for nærværende i færd med at udarbejde regler og retningslinier for etablering af Lokale Ak-
tions Grupper mv. På baggrund af de seneste udmeldinger fra Fødevareministeriet regnes der 
med en årlig medfinansiering på 23 mill. kr. fra Landdistriktsprogrammet.    
 
Kommunerne 
Den skønnede indregning af den kommunale økonomi (45 mill. kr) til handlingsplanens initiati-
ver er alene medtaget de områder, hvor kommunerne traditionelt medfinansierer en række 
basisfinansieringer. Det er på iværksætteri- og erhvervsserviceområdet, turismeområdet og 
landdistriktsområdet. I alt budgetterer kommunerne i 2007 med en samlet indsats på 141,4 
mill. kr. til erhvervsudviklingsformål jfr. vedlagte oversigt. Det kommunale udviklingsbidrag på 
sammenlagt 134,8 mill. kr. indgår i finansieringen af Regionens samlede budget på 430 mill. 
kr. til regional udvikling – kollektiv trafik, jordforurening, regional udviklingsplan, kultur, ud-
dannelse og erhvervsudvikling.  
 
Staten 
Staten forventes via især globaliseringsmidlerne at indgå i medfinansieringen af de initiativer i 
handlingsplanen, der flugter med globaliseringsstrategien, jfr. partnerskabsaftalen. 
 
Private 
De private virksomheder vil på en række af de virksomhedsrettede initiativer skulle indgå i 
medfinansieringen med minimum 50 % af udgifterne. 
 



 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Kommunal økonomi til erhvervsfremme – 
budget 2007  
 
I forbindelse møderne i Vækstforum har der været efterspurgt en sam-
let økonomisk oversigt over midlerne til erhvervsfremme i Region 
Midtjylland. 
 
Af oversigten fremgår de samlede budgetterede midler til erhvervs-
fremme i kommunerne samt disses udviklingsbidrag til region Midt-
jylland.  
 
Det skal understreges at de kommunale midler til lokal erhvervsfrem-
me for 95 % vedkommende er disponeret. Hovedsagelig som driftstil-
skud til diverse lokale erhvervsfremme- og turismeaktører. Der er så-
ledes meget få ”frie” midler til f.eks. medfinansiering af Vækstforums 
initiativer.  
 
I den udstrækning de lokalt anvendte midler bidrager til at opfylde en 
erhvervspolitisk målsætning som også Vækstforum har, kan de lokalt 
anvendte midler naturligvis inddrages som medfinansiering af Vækst-
forums initiativer. Det kræver imidlertid en høj grad af overensstem-
melse og koordinering mellem de lokalt formulerede målsætninger og 
de regionale målsætninger.  
 
Kommunerne har forskellig praksis med hensyn til kontering af er-
hvervsfremmemidler og følger ikke altid den anbefalede konterings-
vejledning. Oversigten er så vidt muligt renset, så kun ”rigtige” er-
hvervsfremmemidler er medtaget. Der vedlægges oversigt over de 
indberettede tal til Danmarks Statistik, jfr. nedenstående konterings-
vejledning. 
 
ERHVERVSUDVIKLING, TURISME OG LANDDISTRIKTER 
(kt. 6.48) 
 
6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 
På denne funktion registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet 
til næringslivet, f.eks. restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter af 
spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger. Herunder regi-
streres endvidere indtægter i forbindelse med systemeksport. 

Fællesstaben 
Strategi og udvikling 
Søvej 1 
8600 Silkeborg 
 
Sagsbehandler: Claus Saunte 
Direkte tlf.: 8970 13 26 
E-mail: claus.saunte2silkeborg.dk 
Send sikkert:sikkerpost@silkeborg.dk 
 
Fax nr.:  
EAN-nr.:  
Sagsnr.:  
 
 
Dato: 26. februar 2007 

 
Notat 
 
  

  

 



  

 
6.48.61 Vækstfora 
På funktionen registreres udgifter i forbindelse med afholdelse af mø-
der, konferencer, o.lign. vedrørende vækstfora. 
 
Funktionen er forbeholdt Bornholm Kommune. 
 
6.48.62 Turisme 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende turis-
mefremmende aktiviteter: 
 

• Tilskud til turismeudviklingsselskaber 
• Tilskud til etablering og udvikling af udstillings- og konferen-

cefaciliteter rettet mod erhvervsturisme og turismemarkedsfø-
ring 

 
Endvidere registreres EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbe-
talinger i tilknytning til turismeområdet. 
 
Administrative medarbejdere, der fuldt ud er beskæftiget med turisme 
(f.eks. i lokale turistbureauer) registreres på funktionen. 
 
Kommunens øvrige administrationsudgifter i forbindelse med turisme 
registreres på funktion 6.45.51. 
 
Tilskud fra kommunen registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og over-
førsler 
 
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende udvikling 
af menneskelige ressourcer med henblik på at fremme erhvervsudvik-
lingen f.eks. medfinansiering af socialfondsprojekter (eksempelvis 
kompetenceudviklingsaktiviteter der ligger udover de generelle til-
bud), jf. lov om erhvervsfremme § 9. 
 
Funktionen er forbeholdt Bornholm Kommune. 
 
6.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende frem-
me af innovation og anvendelse af ny teknologi. 
 

• Tilskud til udviklingsparker 
• Tilskud til fremme af samarbejde mellem virksomheder og vi-

densinstitutioner 
• Tilskud til fremme af kultur-erhverv-samspil, og analyser gen-

nemført i forbindelse hermed. 
 
Endvidere registreres indtægter i form af EU-tilskud til tilsvarende ak-
tiviteter samt udgifter i tilknytning hertil. 
 



  

Kommunens administrationsudgifter i forbindelse med innovation og 
anvendelse af ny teknologi registreres på funktion 6.45.51. 
 
Tilskud fra kommunen registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og over-
førsler 
 
6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende er-
hvervsservice og iværksætteri. 
 

• Tilskud til erhvervsråd 
• Tilskud til investeringsfremmeorganisationer 
• Tilskud til iværksætterrådgivning 

 
Endvidere registreres EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbe-
talinger i tilknytning hertil. 
 
Kommunens administrationsudgifter i forbindelse med erhvervsser-
vice og iværksætteri registreres på funktion 6.45.51. 
 
Tilskud fra kommunen registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og over-
førsler 
 
6.48.68 Udvikling i yderområder og landdistriktsudvikling 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende projek-
ter, som har til hovedformål at styrke udviklingen i yderområder (sva-
ge områder), samt landdistriktsudvikling. 
 

• Udgifter vedrørende projekter under EU’s landdistriktspro-
grammer 

• Udgifter til etablering og drift af IT-huse i yderområder. 
 
Endvidere registreres EU-tilskud til erhvervsfremmeprogrammer samt 
udbetalinger i tilknytning hertil. 
 
Kommunens administrationsudgifter i forbindelse med udvikling i 
yderområder og landdistriktsudvikling registreres på funktion 6.45.51. 
 
Tilskud fra kommunen registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og over-
førsler 
 
 



Kommunale budgettal 2007 - erhvervsfremme (kt.6.48)
Konto 6.48 Kommunernes 

udviklingsbidrag

Hele landet 544.361 594.312

Region Midtjylland 141.416 134.796

Horsens 9.340 8.676

Herning 10.951 9.192

Holstebro 7.493 6.204

Lemvig 3.431 2.460

Struer 2.586 2.484

Syddjurs 4.247 4.476

Norddjurs 6.924 4.212

Favrskov 1.566 4.908

Odder 1.294 2.376

Randers 10.932 10.224

Silkeborg 10.127 9.480

Samsø 591 456

Skanderborg 4.021 6.060

Århus 23.637 32.736

Ikast-Brande 4.355 4.356

Ringkøbing-Skjern 11.192 6.336

Hedensted 2.450 4.884

Skive 10.032 5.292

Viborg 16.247 9.984

I alt 141.416 134.796


	Økonominotat 27-3-07.pdf
	Kommunaløkonomi til erhvervsfremme 2007.pdf
	kommunaletal_udv(1)(1) bidrag2007.pdf

