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NYT FRA KL'S ERHVERVSTEAM

Nyheder om erhvervsudvikling                                           april 2018

Velkommen tilbage fra påskeferie

De sidste påskeæg er spist, og det er tid til nyt fra den kommunale erhvervspolitiske 

verden. 

Denne gang kan I bl.a. læse om KL's syn på Forenklingsudvalgets anbefalinger om et nyt 

erhvervsfremmesystem og se en video om KL's erhvervstræf d. 16. maj.

Nyhedsbrevet fik en flot start i december, hvor videoen med KL's anbefalinger til 

forenklingsudvalget fik særlig interesse. I må endelig dele nyhedsbrevet med 

interesserede, så de kan bruge tilmeldingslinket i bunden af mailen.

God fornøjelse

KL's erhvervsteam  

Forenklingsudvalgets anbefalinger begrænser 
kommunerne

Regeringens forenklingsudvalg har præsenteret deres anbefalinger til fremtidens 

erhvervsfremmesystem, som vil begrænse kommunerne. KL's formand Jacob Bundsgaard 

er ude og bakke op om kommunernes lokale erhvervsindsats;

"Det er godt med en ny struktur med færre niveauer, men der er brug for et forenklet 

erhvervsfremmesystem med kommunerne i en helt central rolle. Kommunerne skal derfor 

fortsat kunne tilbyde 1:1 vejledning, og den kommunale erhvervsservice skal ikke 

begrænses ved lov. Endelig skal det kommunale udviklingsbidrag gå tilbage til 

kommunerne øremærket erhvervsfremmende tiltag. Det vil være en klar prioritet i 
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økonomiforhandlingerne”, siger Jacob Bundsgaard og fortsætter:

”Udvalgets forslag om ved lov at afskære kommunerne fra at yde vejledning til 

virksomheder duer ikke. Det er hjerteblod for kommunerne at kunne blive ved med at lave 

1:1 vejledning. Den kommunale indsats er en frivillig indsats, som kommunerne selv 

finansierer, da erhvervslivet efterspørger gode lokale rammevilkår. Og det virker”, siger 

Jacob Bundsgaard.

Det fremgik klart af KL's fire forenklingsforslag, at kommunernes udviklingsbidrag skal gå 

tilbage til kommunerne. Forenklingsudvalget lægger op til, at udviklingsbidraget i stedet 

skal udmøntes via den nye Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

”Det er kommunernes penge, og derfor skal de selvfølgelig gå tilbage til kommunerne 

øremærket til erhvervsfremmende tiltag. Det kommer vi til at tage op med regeringen i 

årets økonomiforhandlinger”, siger Jacob Bundsgaard.

På andre områder som strukturfondsmidlerne og klynge- og innovationsarbejdet flugter 

forenklingsudvalgets anbefalinger med KL's forenklingsforslag.

KL's Erhvervstræf d. 16. maj 2018

Programmet for Erhvervstræf er spækket med spændende indhold. Formiddagen byder på 

oplæg og debat med to prominente herrer, nemlig formanden for forenklingsudvalget Claus 

Juhl og adm. direktør for joint action Jacob Storch.

Claus Juhl bliver efter sit oplæg interviewet af direktør i KL, Laila Kildegaard, så vi kan 

blive klogere på, hvad diskussioner og hensyn, der ligger bag forenklingsudvalgets 

anbefalinger og erhvervsfremmesystemets fremtid.

Jacob Storch vil holde oplæg om relationel kapacitet, og hvordan viden om dette kan 

bruges til at skabe et bedre samarbejde på tværs af afdelinger internt i kommunen og 

eksternt med virksomhederne. Hør Jacob give en kort intro til dagen i videoen nedenfor. 

Kan du ikke se videoen nedenfor, følg da linket: https://youtu.be/WS9Rdbs1ec0

Få undertekster på videoen i Youtube ved at trykke på videoen, tryk på knappen for indstillinger og vælg 

undertekster i menuen. 
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Hør Jacob Storch fortælle om sit oplæg på ET18 

Besøg hos Gladsaxe- 
og Høje Taastrup 
Kommune

Bo Rasmussen fortæller om Gladsaxe 

Kommunes anvendelse af FN's Verdensmål. 

Kilde: KL

KL's direktør, Laila Kildesgaard, samt 

erhvervsteamet tog i februar måned på 

studietur for at lære mere om 

kommunernes erhvervsstrategier.

Gladsaxe Kommune gav KL indblik i deres 

arbejde med at udvælge og 

operationalisere FN's Verdensmål til 

konkrete målsætninger og initiativer.

Inspirationskatalog om 
tværgående 
samarbejder

KL har samlet 22 eksempler på 

tværgående samarbejde på tværs af 

erhverv, uddannelse og beskæftigelse. 

Eksemplerne viser kommunernes rolle i at 

etablere og facilitetere samarbejder med 

og mellem virksomheder og uddannelses-

institutioner.

Kommunale indsatser på tværs af erhverv, 

beskæftigelse og uddannelse, sikrer:

• virksomhederne bedre adgang til 

arbejdskraft

• mere erhvervsvenlige kommuner

• et tættere samarbejde mellem 

folkeskolen og virksomhederne. 

Formålet med inspirationskataloget er at 

formidle praktiske erfaringer, 

læringspunkter og gode råd til andre 
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I Høje Taastrup lærte KL om kommunens 

udvikling af bycentrum, samt fik en guidet 

tur til de mange transportvirksomheder, 

der har valgt placering i kommunen. 

Effektmåling af lokal 
erhvervsfremme

Den første landsdækkende effektmåling af 

den lokale erhvervsfremme blev 

gennemført i 2017 og 2018, og det har 

blandt andet givet følgende resultater:

42 procent af alle etablerede 

virksomheder oplever, at brugen af den 

lokale erhvervsfremme har forbedret 

adgangen til andre 

erhvervsfremmeoperatører.

For de personer, som endnu ikke har 

etableret cvr-nummer angav 81 procent, 

at vejledningen i den lokale 

erhvervsfremme skaber afklaring og et 

bedre opstartsgrundlag

Tak til alle de kommuner der har bidraget.

Læs mere om effektmålingen her.

Detailhandelsindsats

På Dansk Erhvervs konference "Gør 

detailhandlen til vækstsektor for din by" 

den 26. februar løftede KL-direktør Laila 

Kildesgaard lidt af sløret for de data om 

kommunernes detailhandelsindsats, som 

KL indsamlede i efteråret 2017. 

Dataen viser for eksempel, at næsten 

kommuner, der har ambitioner om at 

styrke erhvervsudviklingen og 

beskæftigelsen.

Du kan hente og læse 

inspirationskataloget "Bedre adgang til 

arbejdskraft og øget erhvervsvenlighed" 

som pdf her.

Strategi for Danmarks 
digitale vækst 

I januar lancerede regeringen en strategi, 

der skal gøre Danmark til Digital 

frontløber. Der igangsættes derfor i 2018 

en række nye initiativer.

I samarbejde med Dansk Industri mfl. 

etableres Digital Hub Denmark. 

Samarbejdet skal skabe et vækstmiljø 

omkring brugen af nye digitale teknologier 

som fx Big Data og kunstig intelligens. 

Hubben finansieres med 110 mio. kr. i 

2018-2022.

Digital Hub vil løfte digitaliseringen af de 

mindste virksomheder gennem rådgivning 

om automatisering, brug af de nyeste 

teknologier, samt oprettelse af et 

E-handelscenter målrettet små og 

mellemstore virksomheder.

Indsatsen er en udvidelse og forlængelse 

af Erhvervspartnerskab for Avanceret 

Produktion. Den finansieres med 80 mio. 

kr. i 2018-2020.

Læs mere om regeringens strategi for 

Danmarks digitale vækst.
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50% af alle kommuner angiver, at det er 

en udfordring at understøtte detailhandlen 

på grund af branchen selv.

KL vil i slutningen af 2018 præsentere et 

nyt udspil om kommunernes 

detailhandelsindsat som en vej til vækst 

og bosætning.

Deltag i debatten

Syddansk Erhvervspolitisk 

Netværk

Den 1. juni afholder vi møde for 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” og dels 

om kommunernes udfordringer og 

succeser på det erhvervspolitiske område.

Kommunernes 

Fundraisingnetværk

Den 12. april mødes Kommunernes 

Fundrasingnetværk for første gang.

Netværket er et forum for dialog, 

videndeling og inspiration for kommunale 

medarbejdere, der til dagligt arbejder med 

fundraising via EU, nationale eller private 

fonde.

Vil du vide mere om netværket, kan du 

kontakte specialkonsulent Mette 

Skovbjerg via mesk@kl.dk. Du kan også 

tilmelde dig netværket her.

Læs mere om aftale om initiativer for 

Danmarks digitale vækst.

Reduceret pris for 
tilfredshedsmåling

Tilfredshedsmålingen af den kommunale 

service af bygge- og 

miljøsagsbehandlingen kører stadig, og 

der er nu 25 kommuner tilmeldt.

Prisen er nu reduceret fra 10.000 kr. til 

7.500 kr. for resten af 2018.

Du kan læse mere og tilmelde din 

kommune her.

Arrangementer

• Erhvervstræf (16. maj 2018)

• Turismetræf (4. september 2018)

Der er flere arrangementer på vej på 

erhvervsområdet – Læs mere på vores 

hjemmeside.

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' .
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