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Hvad er lokal erhvervspolitik og er-
hvervsfremme? 
- Overblik over ydelser og aktiviteter i kommunernes erhvervsfremme-

indsats 

Formålet med dette notat er at skabe et samlet overblik over de typer af aktiviteter, der indgår 

i den lokale erhvervsfremme, herunder at inddele aktiviteterne i hovedkategorier. 

Notatet er udarbejdet af IRIS Group og er en del af KL’s projekt om effektmåling af lokal er-

hvervsfremme, der går ud på at udvikle et samlet koncept for effektvurdering af den lokale er-

hvervsfremmeindsats i Danmark. Som led i dette projekt har der været behov for at foretage en 

kategorisering og beskrivelse af de lokale erhvervsfremmeydelser mhp. at fastlægge, hvordan 

de forskellige ydelser skal effektvurderes1. 

Udgangspunktet for dette arbejde har været, at der er betydelige forskelle mellem kommunerne 

i niveau og sammensætning af erhvervsfremmeindsatsen. Det afspejler, at der er betydelige for-

skelle i de ressourcer, der prioriteres til lokal erhvervsfremme på tværs af kommuner. Men også 

at erhvervsstrukturen varierer meget mellem kommunerne, og at demografiske og geografiske 

forhold også spiller ind på virksomhedernes udfordringer og behov for erhvervsfremme.   

Det har medvirket til at skabe en vis uoverskuelighed i, hvad den lokale erhvervsfremme omfat-

ter. Samtidig har sammenlignelige ydelser forskellige overskrifter på tværs af kommuner, lige 

som det varierer, hvem der er operatører på ydelserne. 

Ambitionen med dette notat er således at skabe afklaring og et fælles begrebsapparat, som både 

kan danne grundlag for en national effektmåling og for en tydeligere kommunikation af den lo-

kale erhvervspolitiks karakteristika og særlige DNA.  

Det skal understreges, at notatet ikke forholder sig til spørgsmålet om snitflader til den regionale 

og nationale erhvervsfremme – eller til de rammer, der udstikkes i erhvervsfremmeloven. Nota-

tets mål er alene at skabe et overblik over de aktiviteter, der indgår i den lokale erhvervsfremme. 

Notatet er udarbejdet med afsæt i en grundig desk research2, inddragelse af viden fra tidligere 

analyser3 samt to workshops med 15 repræsentanter fra forskellige lokale erhvervsserviceope-

ratører fra alle dele af landet. 

                                                           

1 Der er udarbejdet et selvstændigt notat, der beskriver, hvordan en samlet national effektmåling af den lokale er-
hvervsfremmeindsats bør foretages.  

2 Baseret på gennemgang og analyse af hjemmesider fra 30-35 lokale erhvervsfremmeoperatører i alle dele af landet. 

3 Fx IRIS Group (2014); ”De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark”. 
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1. MÅL OG VIRKEMIDLER I DEN LOKALE ERHVERVSPOLITIK 

Den lokale erhvervspolitik og erhvervsfremme adskiller sig på flere måder fra den erhvervs-

fremme, der udbydes af regionale og nationale aktører.  

Det overordnede eller langsigtede mål er lige som i den regionale og nationale erhvervsfremme-

indsats at stimulere vækst, beskæftigelse og produktivitet. Men den lokale erhvervspolitik kan 

også have en række supplerende mål, fx; 

• At sikre jobmuligheder for borgerne (flere jobs, jobs for ledige, jobs for personer med 

svag tilknytning til arbejdsmarkedet, mv.). 

• At styrke kommunens økonomi – bedre skattegrundlag, færre udgifter på fx social- og 

beskæftigelsesområderne, mv. 

• At realisere andre mål i kommuneplanen eller på andre kommunale politikområder – 

dvs. bruge erhvervspolitikken som løftestang til at udvikle fx velfærdsydelser, oplevelser 

for borgerne, byudvikling, grøn omstilling, mv. (fx gennem offentlige-private partnerska-

ber eller såkaldt ”intelligent offentlig efterspørgsel”). 

• At engagere virksomheder i lokalområdet – fx med henblik på at bidrage til at løse soci-

ale udfordringer eller at deltage i events for områdets borgere. 

• At bidrag til højere livskvalitet blandt egne borgere (fx realisering af iværksætter-

drømme, færre konkurser, mv.). 

Den lokale erhvervspolitik har således i mange kommuner flere sammenhængende og integre-

rede mål, der afspejler den enkelte kommunes udfordringer og politiske ambitioner. Vækstmål, 

beskæftigelsesmål og velfærdsmål kan være integrerede i de konkrete, lokale indsatser.  

Lokal erhvervspolitik adskiller sig endvidere fra den regionale og nationale erhvervspolitik ved 

de virkemidler, der kan tages i anvendelse. Kommunerne har således en vifte af virkemidler til 

rådighed, hvoraf en del er særegne for netop den lokale erhvervspolitik. Ofte anvendes virke-

midlerne i kombination som led i udmøntningen af de lokale erhvervspolitikker. De vigtigste vir-

kemidler er følgende; 

 Uvildig vejledning og sparring (herunder henvisning til private rådgivere og andre er-

hvervsfremmeaktører). 

 Netværk og kurser (typisk målrettet iværksættere og SMV´er). 

 Facilitering af samarbejde mellem lokale virksomheder. 

 Erhvervsudviklingsprojekter. 

 Myndighedsbetjening, der fx kan anvendes proaktivt i forhold til tiltrækning af virksom-

heder, faglig sparring om fx byggeri og etablering af produktion, varsling vedr. imple-

mentering af ny lovgivning, mv. 
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 Fysisk planlægning, fx med fokus på at stimulere vækst og udvikling i specifikke klynger. 

 Byudvikling, fx mhp etablering af bebyggelser, ejendomme, kreative arealer mv., der kan 

medvirke til at tiltrække den type af arbejdskraft, som er vigtig for lokale virksomheder. 

 Tiltrækning af virksomheder, fx målrettet tiltrækning af virksomheder på områder, hvor 

lokale virksomheder efterspørger samarbejdspartnere. 

 Intelligent efterspørgsel, fx inden for trafikafvikling, belysning, affaldshåndtering, vel-

færdsservice, grønt byggeri, etc. Bruges af flere kommuner som led i 1) at realisere lo-

kalpolitiske mål og 2) at understøtte innovation i relevante erhverv. 

 Inkubationsmiljøer og udviklingsparker etableret i samarbejde med lokale entreprenø-

rer, ejendomsselskaber mv. Fokus er her på at understøtte accelereret vækst blandt 

iværksættere og mindre virksomheder med vækstpotentiale.  

 Tiltrækning af uddannelser til lokalområdet. 

 Jobformidling, herunder samarbejde med virksomheder om rekruttering af arbejdskraft. 

Den lokale erhvervspolitiks særpræg er således mulighederne for at understøtte lokale erhvervs-

politiske mål gennem en lang række af supplerende virkemidler. 

Den lokale erhvervsfremmes særlige rolle ligger endvidere i, at den netop er lokal – og dermed 

ofte er den første og nærmeste indgang for virksomhederne til det samlede erhvervsfremmesy-

stem. Nærhed, tilgængelighed og kendskab til virksomhederne (i alle eller mange brancher) er 

et vigtigt mål/karakteristika ved den lokale erhvervsfremme i de kommuner, der prioriterer lokal 

erhvervsservice højt.  

Som led heri afholder de lokale erhvervsfremmeoperatører en række arrangementer og infor-

mationsmøder, der skal bidrage til faglig inspiration og til at øge virksomhedernes kendskab til 

det samlede erhvervsfremmesystem. Samtidig bruger en del operatører også ressourcer på op-

søgende arbejde, 1-1 dialog og på at være proaktive i forhold til at sparre med virksomhederne 

om muligheder for udvikling og vækst.  

Samtidig har de lokale erhvervsfremmeaktører – på grund af deres lokale forankring – særlige 

muligheder for at engagere ressourcer, som kan bringes i spil over for virksomhederne som led 

i erhvervsfremmeindsatsen. Det kan være velhavende erhvervsfolk, der gerne vil fungere som 

fx mentorer eller business angels på grund af veneration for lokalområdet. Eller lokale rådgivere, 

der gerne vil bidrage med gratis rådgivning til iværksættere med ambitionen om – på sigt – at 

øge kundeporteføljen. Også den tætte kontakt til lokale uddannelsesinstitutioner kan være et 

vigtigt aktiv i de ydelser, der udbydes til virksomhederne. 

Kategorisering af lokal erhvervspolitik 

Som antydet kan de forskellige virkemidler i den lokale erhvervspolitik ikke ses uafhængigt af 

hinanden i praksis. Men vi har for overskuelighedens skyld inddelt aktiviteterne i fem overskrif-
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ter, jf. figur 1. Figuren lister også hvilke typer af operatører, der udbyder de forskellige aktivite-

ter4. Da operatørerne på flere områder varierer på tværs af kommuner5, er der flere mulige ope-

ratører ud for hver overskrift.  

Den ”klassiske” erhvervsfremmeindsats udgøres af de tre midterste bjælker i figuren – grund-

læggende erhvervsservice, fokuseret erhvervsservice og erhvervsudvikling. Den erhvervsrettede 

myndighedsbetjening varetages af diverse fagforvaltninger og er naturligvis en vigtig del af de 

lokale erhvervsvilkår – men da myndighedsbetjeningen også tjener andre formål end erhvervs-

fremme, betragtes den ikke som en del af den klassiske erhvervsfremmeindsats.  

Det samme gælder indsatsområderne, som vi har kaldt de avancerede rammebetingelser (den 

øverste bjælke), som ikke desto mindre i mange kommuner anvendes som aktive midler i ud-

møntningen af erhvervspolitikken. 

Figur 1. Lokal erhvervspolitik – en oversigt 

 

Kilde: IRIS Group 

                                                           
4 Der er set bort fra turismefremmeindsatsen, som naturligvis også har til formål at understøtte vækst og beskæfti-

gelse lokalt.  

5 Fx udbydes lokale erhvervsfremmeaktiviteter i nogle kommuner af enheder i forvaltningen, mens de i andre kom-
muner udbydes af eksterne operatører – typisk et erhvervsråd.  
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Selve erhvervsfremmeindsatsen består således af tre typer af aktiviteter: 

Den grundlæggende erhvervsservice, der er kendetegnet ved kortvarige aktiviteter, der typisk 

stilles til rådighed for alle typer af førstartere, iværksættere og SMV´er. 

Fokuseret erhvervsservice, der er fokuserede forløb, hvor tilbuddene om sparring og vejledning 

går dybere end i den grundlæggende erhvervsservice. Der fokuseres her på bestemte målgrup-

per eller erhverv, der vurderes at have stor betydning for vækst og beskæftigelse i den enkelte 

kommune. Udgangspunktet kan både være særlige potentialer og vækstudfordringer i erhverv, 

der har særlig fokus i den lokale erhvervspolitik. 

Erhvervsudvikling, der typisk er projekter inden for områder, der – lige som fokuseret erhvervs-

service – har stor prioritet i den lokale erhvervspolitik. Der er her tale om bredere udviklingspro-

jekter, der retter sig mod at forbedre erhvervsvilkår, der har betydning for mange virksomheder.  

Det er disse tre kategorier af aktiviteter, som der fokuseres på i KL´s projekt om effektmåling af 

lokal erhvervsfremme6. Vi har i de følgende afsnit uddybet indhold og målgrupper i de tre typer 

af aktiviteter. 

2. GRUNDLÆGGENDE ERHVERVSSERVICE  

Definition 

Grundlæggende erhvervsservice dækker over vejledning, sparring og arrangementer af typisk 

kort varighed. Grundlæggende erhvervsservice er karakteriseret ved, at ydelserne retter sig mod 

alle typer af iværksættere og virksomheder, og at formål og indhold kun varierer lidt på tværs af 

kommuner. Den grundlæggende erhvervsservice baserer sig på generalistkompetencer i den lo-

kale erhvervsservice. I mange enheder er der dog typisk en vis specialisering med vejledere, der 

fokuserer på hhv. førstartere/iværksættere og SMV-segmentet7. 

Centrale generalistkompetencer er fx erhvervsledererfaring, erfaring med iværksætteri, coa-

ching, generel forretningsforståelse samt dybdegående viden om både lokale ressourcer og det 

samlede erhvervsfremmesystem. 

Figuren herunder viser de forskellige underliggende ydelseskategorier, der indgår i kategorien 

grundlæggende erhvervsservice.  

                                                           

6 For en nærmere uddybning henvises til særskilt notat med forslag til gennemførelse af effektmålingen. 

7 Nogle kommuner med en mindre udbygget lokal erhvervsservice fokuserer primært på iværksættere. 
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Figur 2. Underliggende ydelseskategorier inden for grundlæggende erhvervsservice 

 

Som det fremgår består den grundlæggende erhvervsservice dels af individuel (1-1) vejledning, 

dels af kollektive aktiviteter. Herudover har en del kommuner tilbud om kortvarige rådgivnings-

forløb til iværksættere udbudt af private rådgivere, der stiller sig til rådighed for den lokale er-

hvervsfremmeindsats (se neden for). 

Basal 1-1 vejledning 

1-1 vejledning er typisk en aktivitet, der stilles til rådighed for alle virksomheder og førstartere i 

kommunen - eller alternativt iværksættere og førstartere i de kommuner, der har valgt at foku-

sere indsatsen på denne målgruppe8. 

Varigheden af 1-1 vejledningen varierer efter karakteren af de behov og udfordringer, virksom-

hederne har. Det kan være alt fra relativt korte telefonsamtaler til et forløb bestående af flere 

møder, hvor et behov eller en udfordring afdækkes, og hvor konsulent og virksomhed i samar-

bejde lægger en plan for opfølgning – og evt. brug af privat rådgivning eller andre erhvervsfrem-

metilbud. 

Herudover består 1-1 vejledningen (specielt for SMVer) af generelle udviklingssamtaler, hvor 

lokale erhvervskonsulenter – fx gennem systematisk opsøgende indsats – drøfter aktuelle ten-

denser og udviklingsprojekter i virksomhederne samt perspektiver og udfordringer, hvor delta-

gelse i fx regionale eller nationale erhvervsfremmeaktiviteter kunne være relevante. 

Der kan skelnes mellem tre typer af output i 1-1 vejledningen, som det fremgår af boksen neden 

for. For det første kan output være, at vejledningen i sig selv fører til tiltag i virksomheden i form 

af fx bedre strategier, ny tilgang til salg/markedsføring, nye handleplaner, mv. For det andet kan 

vejledningen bidrage til, at virksomheden eller iværksætteren kommer i kontakt med andre ak-

tører, programudbydere mv., der kan stimulere vækst og udvikling. Endelig kan vejledningen 

fungere som brohoved til andre aktiviteter og aktører i kommunen. 

  

                                                           

8 Nogle kommuner udbyder således ikke erhvervsservice til etablerede virksomheder. 

Basal 1-1 
vejledning

Generelle infor-
mationsmøder

Gratis privat 
rådgivning (fx 

rådgivercaféer)

Korte arrange-
menter (gå-

hjem-møder mv.)

Iværksættere og 
førstartere

SMVer (alle)

Ydelser
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Tabel 1. Mulige output af lokal erhvervsservice  

1. Sparring om vækst og virk-
somhedsudvikling 

2. Henvisninger og informa-
tion 

3. Brohoved til andre lokale 
aktiviteter 

 Problemafklaring 

 Styrkelse af strategi og 
forretningsgrundlag 

 Tilførsel af viden og kom-
petencer 

 Bedre lokalt netværk og 
forretningsforbindelser 

 Henvisning til private råd-
givere (typisk lokalt) 

 Information om relevante 
erhvervsfremmeydelser 

og –programmer 

 Henvisning til andre er-
hvervsfremmeaktører, fx 
Væksthuse, Eksportrådet 
og innovationsnetværk 

 Formidling af lokaler og 
arealer 

 Lettere kontakt til kom-
munen, herunder Teknisk 

Forvaltning, Jobcenter, 
m.fl. 

 Deltagelse i lokale aktivi-
teter og events 

 

Kollektive ydelser 

De lokale erhvervsfremmeoperatører afholder endvidere en række arrangementer, hvoraf nogle 

er målrettet iværksættere, mens andre er målrettet alle typer af virksomheder. Der er typisk 

tale om arrangementer af 2-3 timers varighed, fx i form af gå-hjem-møder. Der kan skelnes mel-

lem to typer af arrangementer; 

 Generel information og vejledning om emner relateret til etablering og drift af virksom-

hed. 

 Temamøder om aktuelle emner. 

På det førstnævnte område har flere kommuner fx erkendt, at en stor del af 1-1 vejledningen af 

iværksættere og førstartere omhandler de samme temaer – fx moms, skat, regnskab, selskabs-

former, indhold af en forretningsplan, osv. I stedet for at informere om disse forhold i hvert 1-1 

vejledningsforløb holder disse kommuner generelle informationsmøder og fokuserer 1-1 vejled-

ningen på udfordringer, der er specifikke for den enkelte virksomhed. 

Herudover kan arrangementer også indeholde et element af netværksfacilitering mhp. at 

fremme etablering af forretningsmæssige relationer mellem virksomheder i området (evt. i form 

af speed-dating seancer). 

Nogle eksempler på arrangementstyper er følgende; 

 Informationsmøder for iværksættere. 

 Introduktion til kommunale udbudsprocesser. 

 Introduktion til erhvervsfremmesystemet. 

 Temamøder om digitalisering. 

 Temamøder om rekruttering af arbejdskraft. 

 Temamøder om innovation og vidensamarbejde. 
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 Etc. 

Arrangementer har typisk deltagelse af eksterne oplægsholdere i form af fx private rådgivere, 

forskere, kommunale embedsmænd, mv. 

Gratis privat rådgivning 

Flere kommuner tilbyder iværksættere gratis privat rådgivning som supplement til den uvildige 

1-1 vejledning hos konsulenter i den lokale erhvervsfremme. Det kan være inden for skat, revi-

sion, salg, marketing, it, finansiering, mv.  

Udgangspunktet er her, at lokale rådgivere engageres til at yde gratis rådgivning eller rådgivning 

til stærkt nedsatte timetakster. Rådgiverne kan omvendt se et perspektiv i at hjælpe nye virk-

somheder godt i gang og skabe grundlag for øget kundetilgang på længere sigt. Rådgivningen 

kan organiseres bl.a. som; 

 Rådgivercaféer, der afholdes med jævne mellemrum, og hvor iværksætterne tilmelder 

sig og kan få input og svar på grundlæggende spørgsmål. 

 Tilbud om gratis, individuel rådgivning af kort varighed (fx op til et par timer) 

 Klippekortsordninger med lidt længere rådgivningsforløb, hvor der både er egenbetaling 

og et tilskud til køb af rådgivning (finansieret af kommunen eller regionale programmer). 

3. FOKUSERET ERHVERVSSERVICE 

Definition 

Fokuseret erhvervsservice9 omfatter forløb og ydelser, der er karakteriseret ved, at sparringen 

og engagementet i den enkelte virksomhed går dybere end i den grundlæggende erhvervsser-

vice. Samtidig fokuseres på bestemte målgrupper eller udvalgte faglige temaer, som har særlig 

stor betydning i det pågældende lokalområde.  

Den fokuserede erhvervsservice baserer sig på mere specialiserede kompetencer hos den lokale 

erhvervsservice – eller samarbejde med eksterne institutioner og personer, der besidder kom-

petencer inden for de pågældende områder.  

Der er ikke en helt klar og entydig snitflade mellem grundlæggende og fokuseret erhvervsser-

vice. Men nogle grundlæggende karakteristika ved den fokuserede lokale erhvervsservice er føl-

gende; 

                                                           

9 Bemærk at der skelnes mellem fokuseret erhvervsservice i den lokale erhvervsfremme og specialiseret erhvervsser-
vice, der varetages af væksthusene. Den specialiserede erhvervsservice er målrettet virksomheder med stort vækst-
potentiale og baserer sig således på kompetencer relateret til vækst og på konsulenter, der har stor erfaring med at 
arbejde med vækstvirksomheder. Den fokuserede erhvervsservice baserer sig på kompetencer, der er af særlig be-
tydning for konkurrencekraften i virksomheder/erhverv, der spiller en stor rolle i den enkelte kommune. Der kan 
naturligvis være et overlap mellem de to typer af kompetencer. Og det er vigtigt, at kommunerne fokuserer enten på 
kompetencer, der ikke findes i væksthusene eller på virksomheder, der ikke er i væksthusenes målgruppe. 



  

 

 

9 

 

 Den tager afsæt i særlige udfordringer, behov og muligheder beskrevet i lokale erhvervs-

politikker – og typisk afdækket i lokale analyser af fx erhvervsstrukturen og lokale vækst-

perspektiver. 

 Den baserer sig på, at der ansættes personer med særlige kompetencer i den lokale 

erhvervsservice, der går videre end de kompetencer, der er vigtige i den grundlæggende 

erhvervsservice. Det kan være en særlig sektor- eller brancheindsigt eller kompetencer 

inden for specifikke fagområder. Hertil kommer netværkskompetencer i relation til at 

facilitere og udvikle netværk. 

 Der er typisk afsat et særligt budget til opgaven. 

Figuren herunder viser de forskellige underliggende ydelseskategorier, der indgår i fokuseret 

erhvervsservice. 

Figur 3. Underliggende ydelseskategorier inden for fokuseret erhvervsservice 

 

Som det fremgår består også den fokuserede erhvervsservice af en kombination af individuelle 

og kollektive ydelser. 

1-1 vejledning/sparring 

1-1 sparringen er ligesom vejledningen under den grundlæggende erhvervsservice en sparring, 

der afdækker og afklarer problemstillinger i virksomhederne, og hvor der ofte sker en efterføl-

gende henvisning til private rådgivere eller andre erhvervsfremmeaktiviteter. Forskellen er pri-

mært, at forløbet typisk er lidt længere og strækker sig over flere møder. Samtidig udføres den 

af en konsulent eller tilknyttede ressourcepersoner med specialkompetencer inden for det på-

gældende område. 

Eksempler på temaer i kommuner, der udbyder denne ydelse, er; 

• Ejer- og generationsskifte. 

• Adgang til videninstitutioner (herunder matchmaking, formidling af studenterprojekter 

mv). 

1-1 sparring

Iværksætterkurser 
og tematiske 
workshops

Iværksætter-
netværk

Tematiske kurser 
om virksomheds-

udvikling

Iværksættere

SMVer (alle)

Ydelser

Tematiske 
netværk

Mentorordning-
er og -netværk
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• Formidling af arbejdskraft10. 

• Etablering af bestyrelse el. advisory board. 

• IT/digitalisering i SMVer. 

• Pitch-cafeer, hvor iværksættere får mulighed for at fremlægge forretningsidéer over for 

panel af erfarne forretningsfolk. 

• Særlige sektorproblemstillinger – fx salg og forretningsudvikling i kreative erhverv. 

En særlig variant af 1-1 sparringen er (jf. figur 3.1) mentorordninger, som i mange kommuner 

udbydes til iværksættere med et betydeligt potentiale. Modellen er her typisk, at den lokale 

erhvervsfremme etablerer et korps af erfarne erhvervsfolk, der gerne vil bruge tid på gratis råd-

givning af lokale iværksættere. Herefter består den lokale erhvervsfremmeoperatørs opgave i at 

matche mentor og mentee samt løbende opfølgning. 

Netværk og kurser 

Fokuseret erhvervsservice udbydes også i en række kommuner som kurser eller netværk, der 

kan betragtes som alternative eller komplementære ydelser til 1-1 sparringen. Således giver 

også kurset eller et tematisk netværk mulighed for at give virksomhederne en mere dybdegå-

ende viden om et bestemt emne, end det er muligt via de korte forløb under den grundlæggende 

erhvervsservice. 

Netværksmodellen har endvidere den fordel, at den er med til at opbygge relationer til andre 

virksomheder i lokalområdet. Den tillid og de personlige relationer, der skabes, kan bruges af 

topledere til gensidig sparring, test af forretningsidéer, mv. Netværk i den lokale erhvervs-

fremme er typisk organiseret på den måde, at en konsulent hos den lokale erhvervsfremmeope-

ratør er tovholder og facilitator. Netværkene afholder typisk 3-5 møder om året, og møderne 

består typisk af en kombination af eksterne oplæg og seancer, hvor deltagerne fremlægger, 

hvordan de arbejder med temaet og får sparring fra de øvrige deltagere. 

Kurser er typisk korte kurser af 1-2 dages/afteners varighed, der har en vis deltagerbetaling, og 

hvor underviserne både kan være eksterne oplægsholdere, professionelle undervisere og per-

soner ansat hos den lokale erhvervsfremmeoperatør (typisk en kombination). Flere kommuner 

har fx indgået samarbejdsaftaler med lokale erhvervsskoler om korte forløb rettet mod SMVer, 

og som er baseret på eksisterende AMU-moduler, og hvor undervisningen samtidig tager afsæt 

i de deltagende virksomheders aktuelle udfordringer, forretningsplaner, mv. 

Iværksætterkurserne kan være lidt længere og omfatte flere moduler/undervisningsaftener. Ty-

pisk er målet at udvikle basale kompetencer i etablering og drift af virksomhed samt at give gode 

rammer for, at iværksætterne kan arbejde videre med forretningsplanen samt lære at teste de-

res forretningsidéer i markedet. 

                                                           

10  Et eksempel er den særlige Vækstakademikerordning i Københavns Kommune, der matcher virksomheder og ledige 
akademikere og opkvalificerer ledige til de pågældende jobs. 
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Herudover udbyder flere kommuner tematiske workshops for iværksættere. 

Tabellen neden for giver en oversigt over typiske temaer for kurser og netværk. Det skal under-

streges, at der her er store forskelle mellem indhold og fokus i kommunerne, og at mange af 

eksempler kun er på dagsordenen i enkelte kommuner. 

Tabel 2. Eksempler på kurser og netværk  

Kurser og tematiske workshops Netværk 

 Iværksætterkurser (udvikling af basale 
kompetencer i etablering og drift af virk-
somheder samt udvikling af forretnings-
plan). Ofte modulopbygget. 

 IT-kurser (fx kurset ”Succes on-line” der 
udbydes af flere locale erhvervsservicekon-
torer) 

 Tematiske workshops (fx inden for salg og 
rekruttering) 

 Kurser for bestyrelsesmedlemmer 

 Korterevarende lederkurser  

 Brug af sociale medier 

 Iværksætternetværk 

 Topledernetværk 

 HR-netværk 

 Leverandørnetværk 

 Triple helix netværk med fokus på løsning af 
samfundsudfordringer relateret til kommu-
nale behov (fx inden for klima, forsyning og 
velfærd) 

 Netværk for mindre virksomheder (typisk 
fokus på salg) 

 Netværk for byudvikling 

 Netværk for produktionsvirksomheder (ty-
pisk fokus på automatisering) 

 

4. ERHVERVSUDVIKLING 

Definition 

Erhvervsudvikling vedrører projektaktiviteter, der sigter på at styrke vækstvilkårene i et område 

gennem udvikling af de lokale rammebetingelser. Erhvervsudvikling adskiller sig bl.a. fra er-

hvervsservice ved, at 1-1 vejledning/sparring ikke er en væsentlig aktivitet11.  

Der er tale om aktiviteter, der kommer en række virksomheder til gode (enten på tværs af sek-

torer eller i bestemte erhverv/klynger), og hvor den lokale erhvervsfremmeaktør ofte har andre 

roller end at være operatører (se neden for). Som det fremgår af figur 1.1 oven for er der også 

flere mulige operatører – fx forvaltning, erhvervsråd, videninstitutioner, private aktører eller 

tværkommunale operatører12. 

                                                           

11 Bortset fra visitering til projekter, mv. Der er dog også aktiviteter, som ligger lidt i gråzonen mellem at være foku-
seret erhvervsservice og erhvervsudvikling, eller som indeholder dele af begge elementer. 

12 Fx Trekantområdet Danmark, Aalborg Samarbejdet, etc. 
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Der er endvidere en vifte af finansieringsmuligheder. En del aktiviteter er helt eller delvist finan-

sieret af kommunen selv. Herudover er der en del aktiviteter, der finansieres af vækstfora og/el-

ler flere kommuner i samarbejde. Der er således også en del erhvervsudviklingsprojekter, der 

gennemføres i et samarbejde mellem flere kommuner – ikke mindst med afsæt i, at klynger/styr-

kepositioner går på tværs af kommuner, og at nogle aktiviteter kræver en vis kritisk masse, mv.  

Som under fokuseret erhvervsservice tager aktiviteterne typisk afsæt i særlige udfordringer, be-

hov, styrkepositioner og muligheder beskrevet i lokale erhvervspolitikker. 

Erhvervsudviklingsaktiviteter kan endvidere deles op to hovedgrupper; 

 Deltagerbaserede aktiviteter, hvor deltagelse er en forudsætning for at opnå effekt af 

aktiviteten. 

 Bredere erhvervsudviklingsprojekter, som mange lokale iværksættere og virksomheder 

kan have gavn af, og hvor deltagelse i selve projektet den sammenhæng ikke er afgø-

rende. 

Det sidste kan eksempelvis være tiltag som udvikling eller tiltrækning af uddannelser eller til-

trækning af virksomheder på områder, hvor kommunen har stærke klynger, men måske huller i 

værdikæden. Bredere erhvervsudviklingsprojekter kan endvidere være projekter, der ikke er di-

rekte virksomhedsrettede, men sigter på at styrke fx iværksætterkulturen, kompetencer i ud-

dannelsessystemet, tiltrækning af arbejdskraft, de unges interesse for særlige uddannelsesret-

ninger, mv. 

Tabellen herunder viser de mest udbredte indsatsområder/temaer i kategorien erhvervsudvik-

ling samt en række eksempler på konkrete aktiviteter, der udbydes i en eller flere kommuner. 

Det skal understreges, at der netop er tale om eksempler, og at listen langt fra er udtømmende 

i forhold til det aktuelle udbud af erhvervsudviklingsaktiviteter i de 98 kommuner.  
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Tabel 3. Kategorier inden for erhvervsudvikling 

Tema 
Deltagerbaserede                                  

udviklingsprojekter 
Bredere udviklingsprojekter                                    

uden specifikke deltagere 

Iværksætteri 

 Inkubationsmiljøer/udviklingsparker 

 Udvikling af business angel netværk 
og matchmaking af iværksættere 
med business angels. 

 Iværksætterpriser 

 Iværksætterprojekter i folkeskoler, mv. 

Klyngeudvikling mv. 

 Samarbejdsprojekter ml. virksomhe-
der på prioriterede områder (fx 
symbiosenetværk eller udvikling af 
fælles forretningskoncepter) 

 Netværk og facilitering af vidensam-
arbejde inden for klyngen 

 Markedsføring af klyngen og tiltrækning af 
virksomheder (fx i et værdikædeperspektiv) 

 Udvikling eller tiltrækning af uddannelser 
målrettet klynge/styrkepositioner 

 Klyngeafdækning og mapping af virksomhe-
der inden for en bestemt eller flere 
klynge/sektorer 

Kompetencer og ad-
gang til arbejdskraft 

 Modulopbyggede leder- og besty-
relsesuddannelser udbudt af lokale 
erhvervsservicekontorer i samar-
bejde med uddannelsesinstitutio-
ner. 

 Arrangement og events med fokus 
på at matche virksomheder, stude-
rende, kandidater, mv. 

 Events og markedsføring af området over for 
arbejdskraft 

 Etablering af boliger for bestemte typer af 
arb.kraft (behovsafdækning og facilitering af 
OPP på området) 

 Bosætnings- og tilflytterservice – fx hjælp til 
at finde jobs til ægtefæller og formidling af 
boligtilbud til udenlandsk arbejdskraft, mv. 

 Etablering og drift af CV-banker 

Innovation og viden-
samarbejde 

 Hackatons – arrangementer hvor 
forskere, studerende og virksomhe-
der udveksler teknologi og data 
mhp. idé- og projektudvikling 

 Facilitering af innovationsprojekter 
(fx med deltagelse af virksomheder, 
kommune og videninstitutioner).  

 Udvikling af særlige faciliteter, fx til test og 
demonstrationsprojekter, intelligent infra-
struktur (fx til dataopsamling), mv. 

 

Infrastruktur  
 Fremme af infrastrukturprojekter (fysiske og 

digitale) 

Andet  

 Tiltrækning af virksomheder generelt, herun-
der servicepakker til tilflyttervirksomheder 

 Events og erhvervspriser 

 Sociale aktiviteter – engagement i kommu-
nens sociale liv 

Den lokale erhvervsfremmeoperatørs rolle 

Som det fremgår, er der mange forskellige typer af erhvervsudviklingsprojekter. Det er endvi-

dere forskelligt hvilken rolle, de lokale erhvervsfremmeoperatører spiller i de forskellige aktivi-

teter. Det kan være; 

 En operatørrolle (fx for et inkubationsmiljø, en bosætningsservice, mv.). 
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 En igangsættende rolle, hvor opgaven kan være at foreslå eller tage initiativ til projekter, 

der efterfølgende gennemføres/ledes/finansieres af andre aktører (fx iværksætterpro-

jekter i folkeskolen, udvikling af nye uddannelser, etablering af særlige innovationsfaci-

liteter, mv.).  

 En faciliterende rolle, hvor opgaven fx kan være at bringe virksomheder sammen eller 

fx kommuner og private aktører mhp. etablering af offentlige-private partnerskaber. 

 Arrangør eller medarrangør af engangsaktiviteter eller tilbagevendende aktiviteter (fx 

events, priser, mv.).  

 


