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Velkommen til KL's Erhvervs- og Turismekonference 2019 – dialog om den nye politiske vir-
kelighed 
 
Med den nye lov om erhvervsfremme ændrer den politiske virkelighed sig markant. Hver-
dagen er ny, men kommunernes og KL's ambition om vækst og udvikling i hele landet er 
intakt. Aktørlandskabet er et andet, og nye samarbejder og strategier skal søsættes med det 
formål, at levere endnu bedre service til virksomhederne. 
 
Netop derfor er det med stor glæde, at vi byder velkommen til KL's første Erhvervs- og Tu-
rismekonference nogensinde. Med Erhvervs- og Turismekonferencen 2019 sætter KL fokus 
på det vigtige implementeringsarbejde, der ligger for døren med den nye lov om erhvervs-
fremme. Vi skal tale om visionerne for det nye samarbejde mellem kommunerne og staten. 
Og vi skal drøfte potentialet i snitfladerne mellem erhverv og turisme og strategien for im-
plementeringen på de to områder. 
 
Det er KL's vurdering, at forenklingen af erhvervsfremmesystemet er fuld af muligheder, og 
vi ønsker, at Erhvervs-og Turismekonferencen 2019 skal være mødestedet for en dialog der 
sikrer, at både erhvervs- og turisme-fremmen står stærkt i den nye politiske virkelighed.

Leon Sebbelin
Formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg

VELKOMMEN TIL KL'S ERHVERVS- 
OG TURISMEKONFERENCE 2019
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09.00 Ankomst og netværk 
 Der serveres en let brunch, som kan nydes af de der har tid  
 og lyst til at møde gode kollegaer, de der har behov for at  
 afholde bilaterale møder forud for konferencen eller blot  
 de, der er tidligt på færde. Repræsentanter fra Sekretariatet  
 for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil desuden have  
 en stand for de der har spørgsmål eller bare vil hilse på.   

10.00  Velkommen til KL's Erhvervs- og Turismekonference 2019
 Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planud- 
 valg, byder velkommen og præsenterer dagens moderator,  
 Nynne Bjerre Christensen. 

10.10  Paneldebat: Kursen er sat – hvordan skaber vi et agilt  
 erhvervsfremmesystem? 
 Et nyt erhvervs- og turismefremmesystem er en realitet.  
 Baggrunden for reformen er efterhånden velkendt, men  
 hvad er visionerne for det nye system? Hvordan kan syste- 
 met blive agilt i imødekommelse af virksomhedernes  
 behov? Og hvad skal de ansvarlige parter, staten og kommu- 
 nerne, have som fokus for at komme i mål med indsatsen? 

10.40  Paneldebat: Hvordan sikrer vi sammenhæng i  
 erhvervsfremmesystemet?
 Hvordan udarbejdes og virkeliggøres en målrettet, ambitiøs  
 og lokalt tilpasset national strategi for den decentrale er- 
 hvervsfremme? Og hvordan sikres det, at erhvervshuse og  
 kommunernes erhvervsindsats har ophæng i samme stra- 
 tegi og på samme tid leverer relevante ydelser til alle lan- 
 dets virksomheder?  

11.15  Kort strækkeben pause 

11.30  Paneldebat: Hvordan sikrer vi sammenhæng i  
 turismefremmesystemet?
 Hvordan sikres det, at den nationale strategi for Dansk Tu-- 
 risme får sammenhæng til den decentrale erhvervsfremme- 
 strategi? Hvordan kobles det nationale strateginiveau til  
 landsdelenes og de nye destinationsselskabers prioriterin- 
 ger? Og hvordan skabes en tæt synergi mellem erhvervs- og  
 turismefremmeindsatsen både strategisk og i udviklingsind- 
 satser? 

PROGRAM FOR DAGEN

12.00  Frokost 
 Der serveres en buffet med kolde og varme retter, salater,  
 brød og tarpanade. Der vil være lejlighed til at netværke på  
 tværs og strække benene. Repræsentanter fra Sekretariatet  
 for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil igen i frokost- 
 pausen have en stand for de der har spørgsmål eller bare vil  
 hilse på.
 
13.00  Eftermiddagens implementeringsspor
 Gå til dit tilmeldte implementeringsspor. Erhvervsporet af- 
 holdes i Centralværkstedet og Turismesporet i Smedien  
 overfor. 

 Spor 1 om erhvervsfremme 
 Om overgang fra væksthuse til erhvervshuse og arbejdsde- 
 ling mellem kommuner og erhvervshuse.

 Spor 2 om turismefremme
 Om konsolidering af turismeområdet.

14.30  Hvad ønsker erhvervslivet af et nyt erhvervsfremme- 
 system? 
 Et inspirationsoplæg ved Mona Juul, partner i Envision og  
 bestyrelsesmedlem i bl.a. Dansk Erhverv. 

15.00  Netværk og lounge 
 Med underholdning fra comedygruppen Specialklassen,  
 som efter at have fulgt dagens debatter vil sørge for en  
 wrap-up på konferencen.

16.00 Tak for denne gang 
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Moderator
Nynne Bjerre Christensen er journalist og tidligere vært på DR2's 
Deadline.

1. paneldebat: Kursen er sat – hvordan skaber vi et agilt er-
hvervsfremmesystem? 

Hans Kristian Skibby er erhvervs- og vækstordfører for Dansk Fol-
keparti og viceborgmester i Hedensted Kommune. Han er desuden 
medlem af Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. 

Henrik Rasmussen er borgmester i Vallensbæk Kommune og er 
bestyrelsesformand for Erhvervshus Hovedstaden. Han har tidligere 
været kultur- og kommunalpolitisk ordfører for Det Konservative 
Folkeparti, og han har også været medlem af Folketingets Erhvervs-
udvalg. 

Leon Sebbelin er borgmester i Rebild Kommune og formand for 
KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg. Han har gennem sin politiske 
karriere bestridt en række kommunale tillidshverv på erhvervsom-
rådet, og er i dag bestyrelsesmedlem i Netværk for Bæredygtig Er-
hvervsudvikling Norddanmark. 

Marie Stærke er borgmester i Køge Kommune og er en del af be-
styrelsen for Erhvervshus Sjælland.

Nicolai Hansen er CEO i KMC og medlem af Danmarks Erhvervs-
fremmebestyrelse. KMC ligger i Brande og er medlem af Landbrug 
& Fødevarer.

2. paneldebat: Hvordan sikrer vi sammenhæng i erhvervsfrem-
mesystemet?

Dorte Zacho Martinsen er CEO i BM Silo og medlem af Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse. BM Silo ligger ved Holstebro og er med-
lem af SMVdanmark.

H.C. Østerby er borgmester i Holstebro Kommune og medlem af 
KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg. Dertil er han bestyrelsesmed-
lem for Business Region MidtVest.

Henrik Frandsen er borgmester i Tønder Kommune og bestyrel-
sesformand for Erhvervshus Sydjylland. Han er fhv. viceformand for 
Landbrug og Fødevarer samt tidligere formand i Tønders Erhvervsråd. 

Morten Slotved er borgmester i Hørsholm Kommune og medlem 
af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Før borgmesterposten ar-
bejdede han som senior salgschef i IBM Danmark. 

Steen Christiansen er borgmester i Albertslund Kommune og for-
mand for KKR Hovedstaden. Han sidder desuden i bestyrelsen for 
Wonderful Copenhagen. 

3. paneldebat: Hvordan sikrer vi sammenhæng i turismefrem-
mesystemet? 

Arne Boelt er borgmester i Hjørring Kommune og medlem af Dan-
marks Erhvervsfremmebestyrelse. Han er derudover formand for 
KKR Nordjylland samt formand for Vækstcenter Nord. 

Erik Buhl er borgmester i Varde Kommune. Han har tidligere arbej-
det som udviklingschef i Ølgod Håndværker- og Handelsstandsfor-
ening.

Jens Hausted er direktør for Dansk Kyst- og Naturturisme. Han har 
tidligere været direktør for Midtjysk Turisme og for VisitAarhus. 

Peer H. Kristensen er direktør i VisitAarhus. Han bestred posten, da 
Aarhus var Europæisk Kulturhovedstad og står bag VisitAarhus nye 
ambitiøse turismestrategi "Keep Momentum Together". Han er des-
uden bestyrelsesmedlem for Erhvervshus Midtjylland.

Tonni Hansen er borgmester i Langeland Kommune og medlem af 
KL's bestyrelse. Han sidder som formand i Erhvervsråd Langeland 
og har desuden været formand i både 3F og LO på Sydfyn.

TIL KL'S ERHVERVS- OG TURISMEKONFERENCE 2019 
MØDER DU PÅ SCENEN…
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Implementeringsspor 1 om erhvervsfremme 

Cecilia Lonning-Skovgaard er beskæftigelses- og integrationsborg-
mester i Københavns Kommune. Hun er bestyrelsesmedlem for 
Erhvervshus Hovedstaden, og hun har haft civile stillinger i flere af 
Danmarks største virksomheder såsom Carlsberg og DONG Energy. 

Ib Boye Lauritsen er borgmester i Ikast-Brande Kommune og med-
lem af KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg. Han er desuden medlem 
af Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse, og han har en baggrund i 
landbruget. 

Johannes Lundsfryd Jensen er borgmester i Middelfart Kommune 
og medlem af bestyrelsen for Erhvervshus Sydjylland. Han har tidli-
gere været uddannelseschef, innovationschef og programchef i ud-
dannelsessektoren.

Kenneth Muhs er borgmester i Nyborg Kommune og bestyrelses-
formand for Erhvervshus Fyn. Han har en baggrund som major i 
Forsvaret.

Peter Rosenskrands er adm. direktør i Palle Knudsen Kunststoffa-
brik og bestyrelsesmedlem for Erhvervshus Sjælland. Palle Knudsen 
Kunststoffabrik ligger i Præstø og er medlem af Dansk Industri.

Implementeringsspor 2 om turismefremme

Anette Mortensen er borgmester i Stevns Kommune. Hun besid-
der en række bestyrelsesposter i diverse turismefremmende orga-
nisationer, såsom VisitSydsjælland-Møn, og sidder desuden i besty-
relsen for Erhvervshus Sjælland.

Annette Sørensen er direktør i VisitNordsjælland. Som uddannet 
bibliotekar og med en master i både kulturformidling, idræt, vel-
færd og politik har hun haft stillingen som kultur- og fritidschef i 
både Helsinge og Gribskov Kommune.
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Jesper Kiel er byrådsmedlem i Svendborg Kommune og næst-
formand i KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg. I Svendborg er 
han medlem af Økonomiudvalget samt Miljø- og Naturudval-
get. 

Kirsten Munch Andersen er politisk direktør i HORESTA. Hun 
har tidligere arbejdet som souschef i Venstres Landsorgani-
sation, og hun har desuden været ansat som chefkonsulent i 
Dansk Handel & Service.

Inspirationsoplæg:  Hvad ønsker erhvervslivet af et nyt er-
hvervsfremmesystem 

Mona Juul er partner og bestyrelsesmedlem og indtil 2018 
mangeårig adm. direktør for et af Danmarks største reklame-
bureauer, Envision Reklamebureau A/S, i Aarhus. Hun er be-
styrelsesmedlem i bl.a. Dansk Erhverv, og hun stiller op som 
kandidat til Folketinget for Det Konservative Folkeparti i Øst-
jylland.

Underholdning

Specialklassen er en dansk improviserende satiregruppe, som 
vil sidde med under hele konferencen som fluen på væggen. 
De følger med i debatten, og som afslutning på konferencen 
samler de så op på hele dagen, med fælles referencer til alt det 
der er sket gennem et improviseret show. Gruppen består af 
de professionelle skuespillere/komikere Kasper Le Fevre, Kas-
per D. Gattrup og Rasmus Søndergaard.


