
 

 
 
 
Til Folketingets Erhvervs- vækst- og eksportudvalg   Vejen d. 20/4 2018 
De lokale Folketingsmedlemmer med relation til Vejenkredsen  uk/OS 
Erhvervsminister Brian Mikkelsen    
 

Angående Forenklingsudvalgets anbefalinger til ændringer af erhvervsfremmesystemet. 

Vi er en gruppe virksomheder fra Vejen Kommune, som ser med største alvor på Forenklingsudvalgets 
anbefalinger om, at samle den virksomhedsnære erhvervsservice i 5 centralt placerede erhvervshuse. 

Forudsætningerne i de danske kommuner er meget forskellige. Derfor er det også relevant, at 
erhvervsservicen er tilpasset de vilkår, som er aktuelle for hvert lokalområde. 

I Vejen Kommune er der et stærkt fællesskab imellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, Vejen 
Kommune og den lokale erhvervsservice, som udføres hos UdviklingVejen. 

Vi ønsker med denne henvendelse at gøre opmærksom på, at det lokale sammenhold om at forfølge vækst 
og udvikling ikke kommer af sig selv. De gode resultater kommer derimod igennem en professionel lokal 
organisering, hvilket udmøntes virksomhedsnært igennem den lokale erhvervsservice. Dette sammenhold 
vil forenklingsudvalgets centraliseringsforslag svække betydeligt. 

Med Forenklingsudvalgets forslag om, at centralisere den virksomhedsrettede erhvervsservice vil 
aktiviteter som nedenstående gå tabt, da de er en naturlig integreret del af den lokale erhvervsservice. 

Aktiviteter som UdviklingVejen udførte i 2017 for sine 465 medlemmer, der ikke ville kunne gennemføres 
i fremtiden, hvis forenklingsudvalgets forslag bliver vedtaget uændret. 

 212 virksomhedssparringer 

 4 informationsmøder for iværksættere med 55 deltagere 

 15 små virksomheder bor til leje i UdviklingsParken, som UdviklingVejen er operatør på 

 48 inspirationsarrangementer med 992 deltagere 

 6 netværk med 103 deltagere 

 47 nyhedsmails, der modtages af 935 erhvervsledere 

 35 fik hjælp af advokater og revisorer i Erhvervsvagten 

 25 virksomheder er matchet med en af UdviklingVejens 35 frivillige mentorer 

 
For at I som beslutningstagere er helt opmærksomme på konsekvenserne af en centralisering, skal vi gøre 
det klart, at den indsats som UdviklingVejen yder med inspiration til vækst og udvikling ikke vil nå ud til os i 
virksomhederne, hvis ikke den er tilstede lokalt. 
 
På vegne af nedenstående erhvervsledere: 
 
Ole Stubbe 
Bestyrelsesformand UdviklingVejen 
Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding 
Olestubbe@mail.dk tlf. 40184001 
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Følgende erhvervsledere bakker op om denne skrivelse. 

Navn Titel Virksomhed 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 


