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Indledning

Erhvervstræf 2018

INDLEDNING
KL inviterer til Erhvervstræf onsdag den 16. maj 2018. Erhvervstræf 2018 er et maskinrum
for kommunale medarbejdere, der arbejder med erhvervsudvikling og erhvervsfremme.
Erhvervstræf sætter rammerne for, at du sammen med kollegaer fra andre kommuner kan
arbejde med relevante problemstillinger om den kommunale erhvervsudvikling og erhvervsfremme.
På dagen vil vi lægge ud med at sætte fokus på det nye erhvervsfremmesystem, vi formentlig i maj 2018 vil kunne se konturerne af. Det sker når Udvalgsformand for Forenklingsudvalget, Claus Juhl, præsenterer de anbefalinger udvalget afleverer til regeringen i begyndelsen
af 2018.
Ellers er dagen tilrettelagt netop som arbejdsrum, så der er fokus på inddragelse og deltagelse fremfor envejskommunikation. Deltagelsen skal gøre det muligt at komme et spadestik dybere med de områder, vi sætter fokus på. Og så det er vigtigt, at man kan tage noget
med hjem. Derfor vil også være lejlighed til at hente konkrete input til egen praksis i rådgivercaféen i løbet af eftermiddagen.
Det koster 1.945,- kr. ekskl. moms at deltage. Der er plads til 200 deltagere til Erhvervstræf
og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Læs mere og tilmeld dig til Erhvervstræf
på http://tilmeld.kl.dk/ET18.

Sted:
Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22, 2300 København S
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PROGRAM
Erhvervstræf afholdes den 16. maj 2018 i Mogens Dahl Koncertsal i København.

09.00 Ankomst og registrering
10.00 Velkommen til KL’s Erhvervstræf
v. Formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg og
borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin
Borgmester Leon Sebbelin byder velkommen til KL’s Erhvervstræf, og giver en kort præsentation af, hvad der rører
sig politisk på Christiansborg på erhvervsområdet.
10.10 Forenklingsudvalgets anbefalinger til et nyt erhvervsfremmesystem
v. Udvalgsformand for Forenklingsudvalget og direktør i
Forskel, Claus Juhl
Hvordan skal fremtidens erhvervsfremmesystem se ud
ifølge Forenklingsudvalget? Hvordan kommer virksomhederne i fokus?
Formanden for Forenklingsudvalget, Claus Juhl, vil præsentere de vigtigste hovedpointer fra forenklingsudvalgets
arbejde og udvalgte anbefalinger.
Efter oplægget vil være en paneldebat om indretningen af
det offentlige erhvervsfremmesystem, som modereres af
direktør Laila Kildesgaard, KL.
Paneldeltagere:
– Udvalgsformand Claus Juhl, Forenklingsudvalget og
		 direktør i Forskel
– Direktør Kent Damsgaard, DI
– Erhvervschef Tonny Skovsted Thorup, Aalborg Kommune
– Kommunaldirektør Eik Møller, Ballerup Kommune
– Adm. direktør Morten Bjørn Hansen, Business Kolding
11.10 Sammenhængende erhvervsindsatser
v. Adm. direktør Jacob Storch, joint action
Evnen til at skabe sammenhæng i erhvervsindsatser og
kommunale opgaver i almindelighed kræver et særligt blik
for kompleksiteten i opgaven såvel som i organisationen. Vi
har i mange år været dygtige til at lede indad og opad i
organisationerne. Men for at skabe løsninger på komplekse
udfordringer skal der leders i netværk, på tværs af organisationen og i samspil med andre aktører og organisationer.
Adm. direktør Jacob Storch vil præsentere relationel kapacitet som metode og tænkning til at skabe de forbindelser,
opgaverne kræver, hvad enten de er ud af egen organisation
eller på tværs af organisationen. Oplægget tager afsæt i
kommunale eksempler.
12.00 Frokost

13.00 Udfordringsbaserede arbejdsrum
Hvordan navigerer man bedst som kommunal medarbejder
i krydspresset mellem at sikre virksomhederne den bedste
service, samarbejdsfladerne til andre afdelinger og de politiske ønsker?
Efter frokost deles konferencen op i to udfordringsbaserede
arbejdsrum. De udfordringsbaserede arbejdsrum har form
som dynamiske workshops inden for to temaer: arbejdskraft og smidigt myndighedsarbejde.
Fælles for de to temaer og kernen i øvelserne er evnen til at
arbejde på tværs. For at kunne lykkedes med indsatser der
fx sikrer virksomhederne de rette kompetencer, stiller det
nemlig krav til kommunerne om at kunne samarbejde på
tværs på flere måder:
– I form af tværgående indsatser og partnerskaber
– Eksternt med fx virksomheder, uddannelsesinstitutio		 ner eller øvrige offentlige institutioner
– Internt i kommunen med de øvrige forvaltningsområder
De udfordringsbaserede arbejdsrum faciliteres af Antropologerne.
14.00 Kaffepause med rådgivercafé
Savner du viden om, hvor virksomhederne bliver sendt hen
og hvad der egentligt bliver sagt til dem, når du henviser dem
til et andet sted i erhvervsfremmesystemet?
I kaffepausen kan du møde eksperter fra andre dele af erhvervsfremmesystemet, og indgå i uformel dialog med
dem om deres tilbud til virksomhederne og hvordan I kan
bruge hinanden. Eksperterne vil stå ved caféborde i lokalet,
hvor kaffen bliver serveret. Alle deltagere kan besøge de
rådgivere, som de er nysgerrige på at vide mere om.
14.45 Udfordringsbaserede arbejdsrum, fortsat
15.45 Opsamling i plenum
Læringspunkterne fra de udfordringsbaserede arbejdsrum
opsamles og præsenteres.
16.15 Uformelt netværksarrangement
Mød dine kollegaer over et glas vin/øl/vand til en uformel
snak i den udendørsgård, som hører til Mogens Dahl Koncertsal.
17.15 Afslutning
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RÅDGIVERCAFÉ
i kaffepausen fra 14.00-14.45

I kaffepausen kan du møde repræsentanter fra andre dele af erhvervsfrem-mesystemet, og indgå i uformel dialog med dem om deres tilbud til virk-somhederne, og hvordan I kan bruge hinanden.
Repræsentanterne vil stå ved caféborde i Koncertsalen, hvor kaffen bliver serveret. Alle deltagere kan besøge de rådgivere, som de er nysgerrige på at vide mere om. På listen nedenfor kan du se, de rådgivere som deltager:

Erik Krarup, Direktør

Marie Friis Madsen, Regional koordinator og programrådgiver

Flemming Eriksen, Vækstkonsulent

Kirsten Thomsen, Direktør

Lars Bergholdt, Kommunikationschef & Vækstkonsulent

Rune Westergaard, og Business Developer
Mogens Riber, Business Developer

Jacob Clausager Johansen, Salgs- og Marketingchef

Sine Linderstrøm, Seniorkonsulent

Stefan Poulsen, Kommunikationschef

Jakob Rothborg, Sekretariatschef
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OVERSIGTSKORT

KONCERTSAL
LILLE
SAL

STORE SAL

Koncertsal
–
09.00-10.00: Ankomst og registrering
–
12.00-13.00: Frokost
–
14.00-14.45: Kaffepause og rådgivercafé
Store sal
–
10.00-12.00: Formiddagens program
–
13.00-14.00: Arbejdsrum om arbejdskraft
–
14.45-15.45: Arbejdsrum om arbejdskraft, fortsat
–
15.45-16.15: Opsamling på eftermiddagen
Lille sal
–
13.00-14.00: Arbejdsrum om smidig myndighedsbehandling
–
14.45-15.45: Arbejdsrum om smidig myndighedsbehandling, fortsat
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