
 
 

NYT FRA KL'S ERHVERVSTEAM 

 

Velkommen til nyhedsbrevet for KL's erhvervsteam 
  
Du modtager her det første nyhedsbrev fra KL's erhvervsteam, som vi har annonceret i en tidligere 
mail. Nyhedsbrevet er til alle jer, som interesserer sig for og til dagligt arbejder med 
erhvervsudvikling og erhvervsfremme i kommunerne. 
I nyhedsbrevet samler vi indhold, om hvad der rører sig på den erhvervspolitiske dagsorden, samt 
hvilke tiltag KL sætter i søen. 
Vi håber, I vil tage godt imod det. 
  
Nyhedsbrevet bliver sendt ud 4 gange om året. Har I selv gode ideer, historier eller feedback, er vi 
åbne for input. 
  
Med venlig hilsen & god fornøjelse, 
KL's erhvervsteam  
 
  

Forenkling af erhvervsfremmesystemet – status og KL's forslag 
  
Erhvervsminister Brian Mikkelsen nedsatte kort før sommerferien Forenklingsudvalget, som primo 
2018 skal komme med deres bud på, hvordan et nyt erhvervsfremmesystem skal indrettes. Udvalget 
har holdt tre møder. 

  
Sagen har topprioritet for KL, og vi har de seneste to år arbejdet intenst med at varetage 
kommunernes interesser på erhvervsområdet. Selvom I offentligt ikke har hørt noget fra os i lang tid, 
så har KL's sekretariat lavet et solidt interessevaretagelsesarbejde overfor Forenklingsudvalget og 
andre aktører.  

  
Ingen må være i tvivl om vigtigheden af at have en lokal forankring af erhvervsfremmesystemet. For 
langt hovedparten af de danske virksomheder i hele landet, er kommunerne den første og naturlige 
indgang til offentlige erhvervsfremmetilbud. Men erhvervsfremmesystemet er komplekst, og KL er 
enig i ambitionen om at forenkle erhvervsfremmeindsatsen, så den i højere grad tager udgangspunkt 
i virksomhedernes behov. 

  
KL har indsendt et bidrag til Forenklingsudvalget, som fremhæver værdien af kommunernes 
erhvervsindsats og som præsenterer KL's forenklingsforslag. KL's bidrag blev præsenteret på et 
fællesmøde i KL-Huset d. 1. december, hvor der efterfølgende var debat med formand for 
Forenklingsudvalget, Claus Juhl. 71 kommuner deltog i fællesmødet, og i KL's erhvervsteam vil vi 
gerne sige tak for den store støtte til arrangementet, selvom det var med kort svarfrist. 

  
Nedenfor kan I se KL-direktør Laila Kildesgaard fortælle om KL's fire konkrete forenklingsforslag, 
som vil skabe et erhvervsfremmesystem med højere kvalitet for færre penge. 

  
Kan du ikke se videoen nedenfor, følg da linket: https://youtu.be/1aoX-_oZ5Rk 

https://youtu.be/1aoX-_oZ5Rk


Få undertekster på videoen i Youtube ved at trykke på videoen, tryk på knappen for indstillinger og vælg undertekster i 
menuen. Find her de danske.  

   

 

Hør Laila fortælle om KL's forenklingsforslag  

 
Kommunebesøg i Varde Kommune 
Mandag den 2. oktober var KL's direktør Laila Kildesgaard på endagstur til Varde Kommune 
sammen med KL’s Erhvervsteam og Kultur- og Fritidsteam. 

  
Dagen startede på Varde Rådhus, hvor borgmester Erik Buhl bl.a. fortalte om kommunens strategier 
på erhvervs- og turismeområdet, og gav en rundvisning på Rådhuset. 

  
Programmet bød også på en guidet tur på Tirpitz, en tur forbi Hvidbjerg Strand for at se et eksempel 
på et kystudviklingsprojekt samt et indblik i nogle af kommunens kommende projekter. 

  
Fra KL’s side vil vi gerne sige tak for en inspirerende og lærerig tur!  

https://youtu.be/1aoX-_oZ5Rk


 

Status på effektmåling af lokal 
erhvervsfremme 

KL har lanceret en effektmåling af den lokale 
erhvervsfremme i samarbejde med IRIS 
Group. 

Der er 18 kommuner der deltager i år, og 
dataindsamlingen er i fuld gang. Det er planen, 
at de deltagende kommuner modtager 
resultaterne i december måned. 

Effektmålingen er en fortløbende 
abonnementsordning, hvor der gennemføres 
en måling en gang årligt. Pris for deltagelse i 
effektmålingen er 30.000 kr. ekskl. moms pr. 
kommune pr. år. 

Tilmeld din kommune effektmålingen på 
tilmeld.kl.dk/effektmaaling-af-erhvervsfremme. 

Vil du høre mere om effektmålingen med 
henblik på deltagelse næste år, kan man 
kontakte konsulent Thomas Trøster på 
thtr@kl.dk. 

  
Erhvervstræf 2018 – sæt kryds 
ved d. 16 maj! 

Arbejder du med kommunal erhvervsudvikling 
og erhvervsfremme? Og vil du gerne møde 
gode kollegaer fra hele landet til en dag med 

Ny tilfredshedsmåling til 
kommunerne  

KL har lanceret en tilfredshedsmåling af bygge- og 
miljøsager, som kommunerne kan tilmelde sig.  

  

Tilfredshedsmålingen består af et spørgeskema, 
som udsendes via Byg og Miljø-systemet, når 
kommunen har truffet afgørelse i en bygge- eller 
miljøsag. 

Tilfredshedsmålingen gør det muligt at måle den 
generelle tilfredshed med kommunens service, 
sagsbehandlerens faglighed, forhåndsdialog og 
vejledning. 

Prisen på tilfredshedsmåling er 10.000 kr. årligt pr. 
kommune. 

Resultaterne formidles via en online rapport og i 
en kommenteret årsrapport.  

Indtil videre har 21 kommuner tilmeldt sig 
tilfredshedsmålingen.  

Kommuner kan tilmelde sig og finde yderligere 
information på tilmeld.kl.dk/tilfredshedsmaaling. 

 
 
 

http://tilmeld.kl.dk/effektmaaling-af-erhversfremme/
http://tilmeld.kl.dk/effektmaaling-af-erhversfremme/
mailto:thtr@kl.dk
http://tilmeld.kl.dk/tilfredshedsmaaling
http://tilmeld.kl.dk/tilfredshedsmaaling


faglige indspil og sparring, så skal du rydde 
kalenderen d. 16. maj 2018 og komme til KL's 
Erhvervstræf.  
  
Erhvervstræf skal være jeres mødested, 
faciliteret af KL. 

  
Vi er lige nu i fuldt gang med planlægningen – 
men har du input til, hvad vi skal sætte under 
lup på dagen, eller hvad du gerne vil vende 
med dine kollegaer fra de øvrige kommuner, er 
du meget velkommen til at kontakte 
specialkonsulent Mette Skovbjerg på 
mesk@kl.dk. Se også link under "Mød os her". 

  
Deltag i debatten 
  

Syddansk erhvervspolitisk netværk 
Den 5. december afholder vi opstartsmøde for 
et nyt syddansk erhvervspolitisk netværk. 

  
Formålet med netværket er at styrke dialogen 
mellem de syddanske kommuner og KL, dels 
om regeringens dagsorden på området og 
aktuelle ”hot topics”, dels om kommunernes 
udfordringer og succeser på det 
erhvervspolitiske område. 

  
Emnerne på første møde er flere unge i 
erhvervsuddannelse og fremtidens 
detailhandel. 

Dialogportalen  
Har du gode input og lyst til at debattere med 
ligesindede? Mød dine kollegaer og få svar på 
dine egne spørgsmål på dialogportalen: 
  
Deltag i diskussioner i gruppen 
'Erhvervsudvikling og erhvervsfremme'  

   

Klyngekursus: Nåede du ikke med i 
første runde? 

KL's kursus ”Klynger som erhvervspolitisk 
redskab” blev afholdt på Syddansk Universitet i 
Kolding d. 31. oktober og hos Center for Offentlig 
Kompetenceudvikling (COK) d. 1. november i 
Herlev. 
  
Til de to kurser, deltog erhvervskonsulenter fra 17 
kommuner, samt en gruppe fra business regions, 
regionerne og KKR. 
  
Dagene var rigtig vellykkede. En deltager skrev i 
evalueringen, at det var "et af de bedste og mest 
relevante kurser længe". Vi oplevede god 
stemning og spørgelystne deltagere, hvilket 
også gjorde dagen interessant for 
oplægsholderne. De har derfor takket ja til, at vi 
udbyder kurset igen. 
  
Så nåede du det ikke at deltage i KL's 
klyngekursus i første runde? Så hold øje med KL's 
hjemmeside, hvor vi forventer at slå kurset op igen 
i første kvartal 2018.  
  

Mød os her!  

 Dansk Erhvervs Detailkonference (26. 
februar 2018) 

  
 Erhvervstræf (16. maj 2018) 

  
 Turismetræf 2018 (4. september 2018) 

Der er flere arrangementer på vej på 
erhvervsområdet – både de der er arrangeret af 
KL og en række øvrige. Klik ind og læs mere.  

 

Copyright © 2017, KL Erhvervsteam, All rights reserved.  
  

Skriv til os: 

erhvervsnyheder@kl.dk 
  

Tilmeld dig nyhedbrevet. 
  

Vil du afmeldes nyhedsbrevet? 
Du kan afmelde dig ved henvendelse til erhvervsnyheder@kl.dk eller ved at trykke her. 
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