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Regional udvikling holder os beskæftigede… en tid

Det giver stof til eftertanke, når man 

iagttager de mange offentlige puljer og 

støttekroner som virksomheder har mulighed 

for at få andel i, hvis aktiviteterne har en 

snert af udvikling, innovation og vækst. Hvis 

vi iagttager Vækstforum, som på nationalt 

plan arbejder med et budget på omkring 1 

milliard, så har Vækstforum mulighed for at 

støtte projekter med forskelligt 

erhvervsfremmende perspektiv. 

Ansøgningsprocessen kan være både 

langsommelig og rigid og det kan koste rigtig 

mange penge - blot at udarbejde selve 

ansøgningen.  

Er det udelukkende af det gode at pumpe 

støttekroner i erhvervslivet og 

uddannelsesinstitutionerne? Projekter som 

indeholder et naturligt udviklingspotentiale 

vil i langt de fleste tilfælde blive drevet frem 

- uanset om der anvendes støttekroner eller 

ej. 

Milliarden tildeles efter overordnede 

regionale vækststrategier. Der kan altså 

være attraktive projekter som ikke kommer i 

betragtning, hvis ansøgningen ikke er 

velskrevet nok eller beslutningstagerne i 

Vækstforum ikke forstår eller kan se 

potentialet i ansøgningen. 

Jeg møder ind imellem virksomheder, som 

ønsker at gennemføre uddannelses- og 

træningsaktiviteter for medarbejderne, men 

som undlader at igangsætte disse, hvis det 

ikke er muligt at få EU-midler, Væksthus-

midler eller lignende offentlige tilskud. Det er 

ikke et spørgsmål om 

pengene er til stede i virksomheden, men et 

princip om, at det offentlige skal bidrage til 

medarbejderes kompetenceudvikling. Eller 

offentlige midler, som sættes i system og 

skaber grundlag for at drive en privat 

virksomhed. Når støtten bortfalder lukker 

virksomheden. Er det regional udvikling? 

Man kan ind imellem få indtryk af, at enkelte 

virksomheder drives gennem offentlige 

tilskudsordninger og at disse organisationer i 

dele af deres aktiviteter derfor konkurrerer 

på ulige vilkår med private aktører som ikke 

har haft det helt samme held og evner til at 

skrue en god ansøgning om regionale EU-

midler sammen. Jeg mener, at det offentlige 

aldrig skal udvikle, planlægge eller drive 

aktiviteter, som kan udvikles og drives på 

konkurrencemæssige vilkår. I grunden er det 

meget få aktiviteter, som med fordel ikke 

kan og drives under konkurrencemæssige 

vilkår. Heri ligger også kravet om en naturlig 

trimning, kvalitetssikring og effektivisering. 

Fordelingen af regionale midler kunne for 

den sags skyld også privatiseres, 

effektiviseres og afbureaukratiseres. 

Jeg tvivler på, at den nuværende 

støttemodel er den mest effektive og at vi 

med denne model er sikret mest regional 

udvikling for pengene. At opkræve 

skattekroner for herefter igen at modtage 

pengene – denne gang som støttekroner 

efter idéer og ansøgninger har været 

igennem en omkostningskrævende og 

subjektiv sagsbehandling vurderes ikke at 



være hensigtsmæssig. Under 

projektafviklingen og i sær efter projekterne 

er færdige foretages økonomiske kontroller, 

gennemgang af dokumentation på alle 

udgifter – både her i landet og på 

kontrolinstanser i EU. Det er min vurdering, 

at dette ansøgningsbureaukrati, 

dokumentations- og kontrolsystem koster 

ufatteligt mange millioner at opretholde, 

drive og overvåge. Penge som kunne være 

anvendt til det primære formål – nemlig at 

fremme den regionale udvikling. 

Ingen ved præcist i dag, hvor stor en andel 

vi reelt får ud af den milliard, der er tiltænkt 

regional udvikling og hvad effekten er af de 

iværksatte initiativer - målt i stigning i antal 

beskæftigede i den private sektor. 

Hvis man ønsker mere regional udvikling for 

de samme midler kunne en mulighed være, 

at differentiere rammebetingelserne inden 

for de sektorer eller geografiske områder, 

hvor man på europæisk eller nationalt plan 

ønsker at skabe særlige gunstige vilkår for 

den private sektor. Måske kunne dette være 

vejen til et mere effektivt og retfærdigt 

system, hvor alle virksomheder i samme 

sektor og geografi stilles lige samtidig med, 

at vi minimerer omkostningerne i 

håndteringen af de regionale midler. 


