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Lov om erhvervsfremme er tæt på  
Velkommen til endnu en omgang nyheder om erhvervsudvikling. Lov om

erhvervsfremme forventes at blive 1. behandlet i Folketinget d. 23. oktober, og det

kan I læse meget mere om i nyhedsbrevet. 

 

Derudover kan I fx se en video om Turismetræf 18, igen møde en kollega og dykke

ned i boghjørnet. 

  

God fornøjelse 

KL's erhvervsteam

Turisme - pejlemærker og proces 
Som udløber af den politiske aftale om erhvervsfremme, arbejder KL og

Erhvervsministeriet på at formulere fælles pejlemærker for konsolideringen af

turismefremmeindsatsen. Pejlemærkerne skal danne udgangspunkt for, om et

destinationsselskab er ansøgningsberettiget til de øremærkede

destinationsudviklingsmidler under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

 

De første overvejelser om pejlemærkerne blev præsenteret på Turismetræf 18 af

KL's direktør Laila Kildesgaard, og Line Nørbæk, direktør i Erhvervsministeriet.

Pejlemærkerne handler bl.a. om, at der skal være en sammenhængende geografi og

at selskaberne har strategisk og økonomisk ansvar for destinationsudviklingen i

området. 

 

Der er afholdt møder for både turismeerhvervet og turismeorganisationer om input til

et første udkast til pejlemærker, og alle kommuner var 1. oktober inviteret til at give

input til pejlemærkerne på et fællesmøde i KL-huset. Pejlemærkerne ligger fast ved

udgangen af oktober-starten af november.  
 

Økonomiske konsekvenser af
erhvervsfremmeforenkling 
Forenklingen af

erhvervsfremmesystemet træder i kraft

1. januar. 

Proces for omstilling til nyt
erhvervsfremmesystem 
Vi forventer, at Folketinget d. 23.

oktober skal 1. behandle både lov om

et nyt erhvervsfremmesystem,
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Som følge af forenklingen, skal

kommunerne samlet set omprioritere

180 mio. kr. årligt i den lokale

erhvervsindsats i forhold til i dag. Heraf

skal 25 mio. kr. omprioriteres til en ny

digital erhvervsfremmeplatform og 55

mio. kr. til de nye erhvervshuse, mens

der skal frigøres 100 mio. kr. til

borgernær velfærd. 

 

Da der er betydelig variation i

kommunernes

erhvervsfremmeaktiviteter, vil de lokale

tilpasninger også variere fra kommune

til kommune. 
  
Af denne figur fremgår de
økonomiske konsekvenser for en
gennemsnitskommune.  
 

Mød en kollega: 
Jens Abildlund, Køge
Kommune

Jens Abildlund er erhvervsudviklingschef

i Køge Kommune

Hvad optager dig arbejdsmæssigt i
øjeblikket?               
Strukturreformen, der af nogen kaldes

en forenkling af

erhvervsfremmesystemet. Vi kender

endnu ikke indholdet helt til bunds, men

kan allerede nu se, at reformen vil

koste kommunale ressourcer og

turismeindsatsen og administration af

EU's strukturfonde i Danmark. 

 

Det forventes, at lovene bliver vedtaget

i november og træder i kraft 1. januar

2019. 

 

Arbejdet med at planlægge og

forberede omstillingen til den nye

erhvervs- og turismefremme kører

sideløbende med lovprocessen for at

være klar til årsskiftet. Bl.a. har alle 5

KKR i september besluttet at nedsætte

politiske arbejdsgrupper, der kan bistå

omstillingsarbejdet. 
  
Se mere om processen i denne figur
med den foreløbige tidsplan. 
 

Turismetræf 2018 
I år dannede museet Tirpitz i Blåvand

rammen om KL's Turismetræf 18. De

knap 200 deltagere fik inspiration om

en agil turismestrategi i Amsterdam,

hvordan kystsikring kan blive til

destinationsudvikling og indblik i,

hvordan Danmarks nye

oplevelsesgeografi også er digital. Tryk

på linket og se en stemningsvideo fra

dagen. 
 
Kan du ikke se videoen nedenfor, følg da

linket: https://youtu.be/g9SC3ISDKvg

Se klippet fra Turismetræf 2018

 

http://iv1.kl.dk/ImageVaultFiles/id_87574/cf_202/-konomiske_konsekvenser_for_en_gennemsnitskommune.JPG
http://iv4.kl.dk/ImageVaultFiles/id_87575/cf_202/Forel-big_tidsplan_for_erhvervsfremme_og_turisme.JPG
https://youtu.be/g9SC3ISDKvg
https://youtu.be/g9SC3ISDKvg


påvirke kommunernes muligheder for

at yde en effektiv indsats på erhvervs-

og turismeområdet. 

 

Hvem ser du op til? 

Tidligere departementschef i

Erhvervsministeriet, Jørgen Rohsted.

Han fik sat den danske

erhvervsfremmeindsats på

dagsordenen og fik givet både den

ministerielle og den lokale indsats et

markant strategisk løft. 

  

Hvordan bruger du helst din fritid? 

Med hygge og spænding :) Familie,

venner, skak, fodbold og historiske

romaner! 

  

Hvem giver du stafetten videre til? 

Erhvervschef i Århus – Jan Beyer

Schmidt. 
 

Boghjørnet:  
Lokal ledelse - lokal vækst. Når
steder og mennesker skaber
forandring og udvikling af Eskild
Hansen og Bjarne E. Jensen 

Vækst i lokalområderne er afgørende

for vores fremtidige velstand, det

skriver Eskild Hansen og Bjarne E.

Jensen om i deres nye bog. Bogen går

tæt på løsningsmuligheder,

udfordringer, faldgruber og potentialer i

lokal vækstledelse; et nyt begreb, der

sættes i perspektiv med ledelsesteori

og-praksis. 

 

En række kommunale

topledere fortæller i bogen, hvad der

sker bag kulisserne og mellem de

mennesker, som skaber forandringer,

jobs og ny vækst.  
 

Den Fælleskommunale
Virksomhedskontaktdatabase
FVDB er klar til kommunernes

tilslutning. De sidste to IT-leverandører

har nu givet tilsagn om tilslutning

senest i 4. kvartal 2018, hvorefter

samtlige kommuner vil være tilsluttet.

FVDB gør det muligt at udveksle

oplysninger om virksomhedskontakt-

og besøg på tværs af kommuner,

jobcentre, erhvervscentre og

væksthuse.

Sæt kryds i kalenderen 
d. 31/1! 
Torsdag d. 31. januar holder KL

Erhvervs- og Turismekonference i

Aarhus. 

 

Konferencen sætter fokus på det nye

erhvervs- og turismefremmesystem og

kommunernes opgaver og handlerum

fremadrettet. 

 

Konferencen samler de nye

hovedaktører fra såvel staten som

kommunerne, så der sikres et fælles

afsæt for at skabe et system til gavn for

virksomhederne.

Arrangementer

EU-temadag 2018: Fremtidens

EU, Brexit og EU-budgettet 2021-

27 (12. nov. 2018)

Konference om cirkulær økonomi

i kommunerne (5. dec. 2018) 

Erhvervs- og Turismekonference

i Aarhus (31. jan. 2019)

Der er flere arrangementer på vej på

erhvervsområdet – Læs mere på vores

hjemmeside.

http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Erhvervs--og-regionaludvikling/
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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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