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Den nye politiske virkelighed
I denne omgang nyheder om erhvervsudvikling sætter vi fokus på det nye

erhvervsfremmesystem, der trådte i kraft ved årets start. I kan blandt andet læse om den

endelige rammeaftale for erhvervshusene, strategiprocessen i Danmarks

Erhvervsfremmebestyrelse, blive klogere på digitaliseringens effekt på produktiviteten i

virksomheder og høre hvad KL's politiske udvalg har i støbeskeen. God fornøjelse! 

- KL's Erhvervsteam
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Rammeaftale om erhvervshusene er på plads

 
Den 25. februar indgik KL og Erhvervsministeriet en rammeaftale for erhvervshusene.

Rammeaftale uddyber bl.a. målgrupper, opgaver og nationale mål for erhvervshusene.

Aftalen skal bl.a. sikre, at erhvervshusenes ydelser bliver tilgængelige for alle

virksomheder og iværksættere med behov for specialiseret vejledning, at virksomhederne

er tilfredse med vejledningen og oplever en effekt, at erhvervshusene fungerer som

knudepunkter i erhvervsfremmesystemet, og at de kan være operatører på

erhvervsfremmeprojekter. Aftalen sætter desuden rammerne for de årlige

resultatkontrakter, som skal indgås mellem det enkelte erhvervshus og kommunerne i regi

af KKR, hvor der kan aftales lokale mål for de enkelte erhvervshuse. Derudover beskriver

aftalen, hvordan erhvervshusenes bestyrelser og KKR skal inddrages

erhvervsfremmestrategien fra Danmark Erhvervsfremmebestyrelse.

Åbningen af Erhvervshus
Sjælland
Den 11. marts var 300 deltagere fra

erhvervsliv, kommuner og andre

interessenter med til den officielle åbning

af Erhvervshus Sjælland. Erhvervshusene

er i fuld gang med omstillingen fra

væksthuse til erhvervshuse, der er åbne

for alle virksomheder, som har behov for

specialiseret erhvervsservice. Du kan se

en video fra åbningen nedenfor. 
 
Kan du ikke se videoen nedenfor, så klik her

Åbningen af Erhvervshus Sjælland

Konsolidering af
turismefremmen

Erhvervs- og
Turismekonference i
dialogens tegn

Et af årets KL-højdepunkter på

erhvervsområdet er Erhvervs- og

Turismekonferencen, der i år blev afholdt

den 30. januar i smilets by Aarhus. Mere

end 300 deltagere fra hele landet var

mødt op for at diskutere det nye erhvervs-

og turismefremmesystem, og på scenen

var repræsentanter fra de 6 nye

erhvervshusbestyrelser og medlemmer af

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

2019 er udråbt til at være omstillingsår -

eller fjumreår - som konferencens

moderator Nynne Bjerre Christensen

Læs hele rammeaftalen her

https://www.youtube.com/watch?v=j-I9ECABk5I
https://www.youtube.com/watch?v=j-I9ECABk5I
https://www.kl.dk/media/18854/rammeaftale-om-erhvervshusene-2019-2020.pdf


KL og Erhvervsministeriet offentliggjorde i

januar rammerne for konsolideringen af

den kommunale turismefremme.

Kommunerne har indtil udgangen af 2020,

til at samle indsatserne i de samarbejder

man ønsker, og der arbejdes ihærdigt på

at etablere stærke destinationer landet

rundt. Allerede i januar kunne man i

dagspressen læse om en politisk

beslutning om et ambitiøst samarbejde på

tværs af regionsgrænsen mellem Varde

og Ringkøbing-Skjern kommuner.

Tilsammen har de to kommuner over 100

kilometer vesterhavskyst, en uforlignelig

natur og knap 8 millioner overnatninger

om året og har dermed forudsætningen for

at skabe en stærk Vestkyst-destination.

Nyt netværk for
landdistriktskoordinatorer
KL har sammen med Landdistrikternes

Fællesråd lanceret Kommunernes

Netværk for Landdistriktskoordinatorer,

der henvender sig til kommunale

medarbejdere, som varetager

landdistriktsudviklingen.

 

Første møde er veloverstået med gode

oplæg og diskussioner om

landdistrikternes udviklingspotentiale og

udfordringer samt de kommunerettede

anbefalinger på landdistriktsområdet fra

Udvalget for levedygtige landsbyer. Næste

møde afholdes 29. august, og deltagerne

har foreløbigt nævnt samlokalisering,

deleordninger, boligudbud, fællesøkonomi

og finansiering som eventuelle emner for

dagen. Der er fortsat pladser og åbent for

tilmelding til møderækken! 

 

Læs mere og tilmeld dig her

kaldte det fra scenen. Dagen viste dog, at

virkeligheden ser helt anderledes ud, og

kommunerne er indstillede på, at det nye

system skal godt fra start til gavn for

landets virksomheder. 
 
Hvis du ikke deltog eller blot vil have

genopfrisket dagen, kan du læse en

opsummerende artikel for dagen her.

Nyt fra KL's udvalg
Butiksdød, detailhandlens velbefindende

og attraktive bymidter er aktuelle emner i

mange kommuner. E-handlen buldrer, og

butikker må dreje nøglen om. KL’s Kultur-,

Erhverv- og Planudvalg har derfor sat sig

for at udbrede de mange gode erfaringer

og samarbejder fra landets kommuner og

tilføje lidt inspiration fra udlandet til den

politiske debat i Danmark. 

 

Første step er et inspirationskatalog, der

udkommer til maj. Andet step er en

rundtur til en række byer, der har forsøgt

at finde nye løsninger på detailhandlens

udfordringer. Tredje step bliver temadage i

efteråret for kommunale medarbejdere.

Derudover tager udvalget på studietur til

Nordengland, hvor BID Manchester

(Business Improvement Districts) vil

fortælle om deres erfaringer med

lovbindende samarbejder i lokalområder.

Er du kommunal ekspert i
EU-projekter? 
Er du kommunal ekspert i at hjemtage EU-

midler? Så har KL’s erhvervsteam brug for

din hjælp! 

 

KL's erhvervsteam har startet en online

referencegruppe med kommunale

medarbejdere og medarbejdere fra EU-

https://tilmeld.kl.dk/landdistriktsnetvaerk/arrangementet.html
https://www.kl.dk/nyheder/center-for-vaekst-og-beskaeftigelse/2019/januar/erhvervs-og-turismekonference-2019-stod-i-dialogens-tegn/


Mød en kollega: Jan Beyer
Schmidt-Sørensen, Aarhus
Kommune

Jan Beyer Schmidt-Sørensen,
Erhvervschef, Aarhus Kommune.

Fra 1. oktober 2019 vil Jan besidde
stillingen som strategisk rådgiver i

Erhvervshus Midtjylland.

Hvad optager dig arbejdsmæssigt i

øjeblikket?               

Tiltrækning af international arbejdskraft

med fokus på at øge kendskabet til

jobregionen Greater Aarhus, der bl.a.

gennem et samarbejde med Destination

Aarhus strækker sig til bl.a. Lego i Billund

og Grundfos i Bjerringbro. Det handler

ikke om et nulsumspil med at flytte

københavnere/sjællændere til

Aarhus/Jylland, men om at tænke og

agere nationalt og tiltrække flere

internationale talenter til Danmark. 

 

Hvem ser du op til? 

De frivillige som fx frivillignetværket

ReThinkers, som voksede ud af

Kulturhovedstadsåret i 2017 og som

leverer det gode værtskab for

kontorerne. Og der er stadig plads til flere!

Her vil erhvervsteamet løbende sende

spørgsmål, som man kan diskutere frem

og tilbage på baggrund af erfaringer i

ansøgningsproces, udmøntning,

evaluering og regnskab. 

 

Vil du være med? Så send en mail til

konsulent Jeppe Würtz Petersen på

jewp@kl.dk    
 

Mediehjørnet: Ny politisk
podcast

Hvad er skillelinjerne i det danske

samfund? Og hvorfor stemmer vi, som vi

gør? Op til såvel folketingsvalg som valg

til Europa parlamentet kan vi anbefale en

ny politisk podcast fra pollsterne Sune

Steffen Hansen & Jesper Claus Larsen.

Hver uge tages en række tendenser som

by & land, uddannelser eller generationer

op til revision og krydres med tal og fakta,

der kan være med til at sætte

vælgerstemningen under lup.   

 

Lyt til Pollster her

Skæg med tal: digitaliserede
virksomheder er mere

mailto:jewp@kl.dk
https://player.fm/series/pollster


verdensgæster i Aarhus. 

 

Hvordan bruger du helst din fritid? 

Golf, musik og børnebørn samt at slentre

rundt i en levende by som Aarhus

sammen med min dejlige ægtefælle. 

 

Hvem giver du stafetten videre til? 

Linda Duncan Wendelboe, chef for DI

Global Talent.

Den decentrale
erhvervsfremmestrategi
2020 - til workshop i
Silkeborg

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har

skudt arbejdet i gang med den decentrale

erhvervsfremmestrategi for 2020. Første

stop i denne proces var i Silkeborg, hvor

Erhvervshus Midtjylland og sekretariatet

for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

bød velkommen til strategiworkshop under

overskriften: Få indflydelse på Danmarks

Erhvervsfremmeindsats. 

  

Deltagerne, der var nogenlunde ligeligt

fordelt mellem kommunale erhvervschefer,

erhvervs- og brancheorganisationer,

virksomheder og klyngeorganisationer,

skulle på fem temaopdelte sessioner give

deres input til strategien. Temasessioner

omhandlede virksomhedsudvikling,

digitalisering og industri 4.0, turisme,

styrkepositioner og klynger og kvalificeret

arbejdskraft. Erhvervshuse og Danmarks

produktive
De højt digitale virksomheder er 22

procent mere produktive end

virksomheder med lavt

digitaliseringsniveau. Det viser

Erhvervsministeriets nye redegørelse om

Danmarks digitale vækst. Overordnet er

de danske virksomheder godt med, men

der er flere interessante konklusioner.

Blandt andet er danske bygge og

anlægsvirksomheder blandt de mindst

digitale i EU, ligesom der er få danske

virksomheder – mindre end 10 procent

- der eksporterer via e-handel.  

 

Af denne figur fremgår en oversigt over

omsætning og digitaliseringsgrad i de

private erhverv i Danmark. 

 

Hele redegørelsen kan læses her

Har du kollegaer, der også er
interesseret i nyheder om
erhvervsudvikling?
Så del vores nyhedsbrev med dem! 

 

Nyheder om erhvervsudvikling er et

nyhedsbrev for kommunale medarbejdere

der interesserer sig for og til dagligt

arbejder med erhvervsudvikling og

erhvervsfremme. Det udkommer 4 gange

årligt og samler indhold, som fokuserer på

den erhvervspolitiske dagsorden, samt

hvilke tiltag KL's erhvervsteam sætter i

søen. 

 

Du kan finde og dele tilmeldingslinket

nedenfor:

Tilmelding sker her!

https://www.kl.dk/media/19346/digitalisering-produktivitet.jpg
https://em.dk/media/13011/redegoerelse-om-danmarks-digitale-vaekst-2019.pdf
https://www.us16.list-manage.com/subscribe?u=adbdea902333ebadd6613dfe1&id=40b677f23f


Erhvervsfremmebestyrelse holder

lignende strategi-workshops rundt om i

landet frem til 1. april.

Tilmelding 
 

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

 
Vil du afmeldes nyhedsbrevet? 

Du kan afmelde dig ved henvendelse til erhvervsnyheder@kl.dk eller ved at trykke her

Del nyhedsbrevet

Del på facebook Del på twitter Videresend til din kollega

Følg KL og erhvervsteamet

Følg KL på facebook Følg KL på twitter Besøg vores hjemmeside
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