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Levende byer og steder
I denne sommer-udgave af nyheder om erhvervsudvikling sætter vi fokus på

et erhvervspolitisk landskab i udvikling. I kan blandt andet læse om KL's arbejde med den
kommunale detailhandelsindsats, blive opdaterede på  den

digitale erhvervsfremmeplatform, erhvervshusene og turismefremmen samt finde både
faglige og skønlitterære anbefalinger til sommerferielæsningen. God fornøjelse og god

sommerferie! 
- KL's Erhvervsteam

KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg på inspirationstur den 17. juni 2019

KL har lanceret 
”Detailhandel – Vejen til levende byer”
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Detailhandlen er udfordret i det meste af landet. Konsekvenserne ses i de danske byer, hvor
butikslukninger og tomme bymidter bliver mere og mere udbredt. KL’s bestyrelse har derfor
formuleret pejlemærker for, hvordan kommunerne kan intensivere detailhandelsindsatsen
med brede samarbejder mellem alle byens forskellige aktører. Fokus er på, at forbedre
vækstmulighederne for erhvervet, men også generelt at skabe mere levende byer i det
danske land. Med en temaside på KL.dk og et inspirationskatalog med cases fra
kommuner, der arbejder for at styrke detailhandlen, er KL's arbejde allerede godt i gang.
Den 17. juni tog KL's Kultur,- Erhverv- og Planudvalg på rundtur i Syddanmark for at se
nærmere på kommunernes indsats målrettet detailhandlen. Næste skridt i KL's indsats er
endnu en rundtur og temadage om detailhandel i løbet af efteråret. 
 
Du kan se et resume af Kultur-, Erhverv- og Planudvalgets rundtur i videoen ovenfor. Følg
med på www.KL.dk/detailhandel for at holde dig opdateret på KL's indsats. 
 

Et juridisk blik på den nye
ehvervsfremmelov
KL afholder til september to temadage om
den nye erhvervsfremmelov. Her kan du
blive klogere på juridiske spørgsmål om
lovens betydning for den lokale
erhvervsindsats, og hvordan kommuner og
erhvervshuse har omstillet sig til det nye
erhvervsfremmesystem. På programmet er
et stærkt felt af direktører fra kommuner og
erhvervshuse og de skarpeste jurister på
området. Bl.a. vil advokatfirmaet Horten
komme ind på opgavedelingen mellem
kommuner og erhvervshuse. 
 
Temadagene afholdes henholdsvis den 11.
september i København og den 19.
september i Aarhus. Læs mere om
programmet og tilmeld dig her. 
 
Som opvarmning til temadagene har KL i
samarbejde med Horten lavet et afholdt et
indledende webinar, der kan ses i videoen
nedenfor.

Cirkulær guide til
kommunerne
Cirkulær økonomi handler om at få mest
mulig værdi ud af de ressourcer vi bruger
og samtidig undgå at generere affald.
Kommunerne har en vigtig rolle at spille i
den cirkulære omstilling. Både på de
interne linjer, ved at sikre en
kredsløbsfokuseret forvaltning af
ressourcer og eksternt ved at drive den
cirkulære omstilling gennem indkøb,
byggeri, i erhvervsfremmeindsatsen og i
partnerskaber med erhvervsliv og
civilsamfund. 
  
KL har i samarbejde med de nordiske
kommuneforeninger og under Nordisk
Ministerråd publiceret en cirkulær guide til
kommunernes arbejde med cirkulær
økonomi. Guiden sætter fokus på hvordan
man kan geare kommunen til at løfte
cirkulære indsatser på tværs af
forvaltningen, og kan findes her.

Følg med i KL's indsats her

http://www.kl.dk/detailhandel
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Webinar om den nye
erhvervsfremmelov.

Den digitale
erhvervsfremmeplatform er
lige på trapperne
Den længe ventede
erhvervsfremmeplatform lanceres inden
sommerferien, og Erhvervsstyrelsen
arbejder på højtryk for at få den nye
hjemmeside klar. Siden er døbt
virksomhedsguiden.dk og skal udfylde
rollen som digitalt knudepunkt i det nye
system. I april og maj har Erhvervsstyrelsen
afholdt dialogmøder rundt i landet og
informeret om det kommende site med
glimt af sidens udtryk. Her har
kommunerne også har haft mulighed for at
stille de spørgsmål, der presser sig på
lokalt.

Nyt fra Nyt fra Kultur-,
Erhverv- og Planudvalget

Kultur-, Erhverv – og Planudvalget
på besøg i Liverpool

Gå-hjem-møder om
turismefremme
KL holder eftermiddagsmøder i august og
september i hhv. København og Skørping
om organiseringen af den kommunale
turismefremme. Gå-hjem-møderne byder
på inspiration og råd og vejledning til,
hvordan indsatsen kan organiseres, hvad
de juridiske rammer giver af muligheder og
hvilke opgaver de nye
destinationsselskaber kan løfte. 
 
Du kan finde info her om møderne her:

København
Skørping

Erhvervshusene er up and
running

Hvem er erhvervshusene? Se med
her.

Tirsdag den 21. maj, åbnede filialerne i
Nykøbing Mors, Horsens og Herning og
erhvervshusene i Aalborg og Aarhus.
Dermed er alle de nye erhvervshuse nu
klar med sparring til virksomhederne.
Åbningen af de nye erhvervshusfilialer
betyder, at erhvervshusene er tættere på
virksomhederne end de tidligere
væksthuse, og at der dermed er skabt et
system, som sikrer, at virksomheder i hele
landet har samme adgang til
erhvervsfremme af høj kvalitet.

https://www.youtube.com/watch?v=9rl87X2MrQs
https://tilmeld.kl.dk/ga-hjem-mode-kobenhavn
https://tilmeld.kl.dk/ga-hjem-mode-skorping
https://www.youtube.com/watch?v=AJ_xbHTZ8S0


KL's Kultur-, Erhverv – og Planudvalg har
været på studietur i Nordengland –
nærmere bestemt Manchester og
Liverpool. Udvalget kom hjem med
inspiration og ny viden om byregionale
samarbejder, byudvikling og BID-
samarbejder til at hjælpe detailhandlen. 
 
Den 23. august 2019 afholder udvalget
åbent udvalgsmøde til Kulturmødet på
Mors. Her er åben skole-samarbejder med
kulturinstitutioner på dagsordenen, og
udvalget håber på en livlig debat omkring
emnet med kulturmødets mange deltagere.

Puljemidler til turisme
De første ansøgningsrunder under
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse var
destinationsudviklingspuljen og puljen til
lokale og tværgående turismeudvikling.
Der var ansøgningsfrist midt-april og på
junimødet træffer
Erhvervsfremmebestyrelsen beslutning om
hvilke ansøgninger, der opnår tilsagn. 
  
Sekretariatet for
Erhvervsfremmebestyrelsen melder om stor
interesse for puljen, hvor der er ansøgt om
cirka det dobbelte af de allokerede 50 mio.
kr. Også destinationsselskaber, der ikke
var etablerede i de første måneder af året,
har haft mulighed for at ansøge om midler
til at understøtte konsolideringen.

Mød en kollega: Linda
Duncan Wendelboe, DI

Mediehjørnet: Hvorfor vokser
steder?

Det norske Telemarksforskning har udviklet
en attraktivitetsmodel, der kan bruges i
analyser af, hvorfor nogle områder vokser -
også mere end strukturelle forudsætninger
ville forudsige, og hvorfor udviklingen nogle
steder går langsommere end forventet.
Modellen dækker de vigtigste strukturelle
drivkræfter for vækst i arbejdspladser og
befolkning og i bogen kan man se modellen
anvendt på både norske og danske
kommuner. Bogen er gratis og kan
downloades her. 
  
REGLAB har på et temamødet i foråret sat
fokus på modellen og vil i deres næste
fokusanalyse fokusere på, hvilke faktorer
der bevirker at steder vokser – både hvad
angår bosætning og erhvervsudvikling og -
tiltrækning. 
 
Kommuner, der er interesserede i at høre
mere er velkommen til at kontakte
REGLAB, Kresten Olesen,
kresten@reglab.dk, 22668427.

https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/32


Linda Duncan Wendelboe, Chef for
Global Talent i Dansk Industri. 

Foto: Hans Søndergård 
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Hvad optager dig arbejdsmæssigt i
øjeblikket?               
Virksomheder i hele Danmark har brug for
at kunne tiltrække og fastholde dygtige
internationale medarbejdere. Derfor er jeg
meget optaget af, at lovgivningen for
international rekruttering understøtter
virksomhedernes behov, og at Danmark er
en attraktiv karrieredestination for
højtuddannede udenlandske
medarbejdere. 
 
Hvem ser du op til? 
De mange ildsjæle som bidrager til at tage
godt imod virksomhedernes internationale
medarbejdere ude i lokalsamfundene. De
spiller en afgørende rolle i at sikre, at de
nyankommne falder godt til og har lyst til
at blive og bidrage til vores virksomheder
og samfund. 
 
Hvordan bruger du helst din fritid? 
Fritiden bruger jeg helst på familie, venner
og masser af sport. Og ikke mindst på at
fordybe mig i en rigtig god bog, hvor
historiske romaner er blandt favoritterne. 
 
Hvem giver du stafetten videre til? 
Kasper Kyed, Direktør, Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. 
 

2. møde i Netværk for
Landdistrikskoordinatorer
KL's Netværk for
Landdistriktskoordinatorer indbyder for
anden gang i år til netværksmøde - denne
gang i Varde Kommune, hvor deltagerne
bl.a. kan glæde sig til at høre om et nyt
projektsamarbejde mellem Center for
National Turismeudvikling,
Landdistrikternes Fællesråd og KL, samt
blive klogere på tendenserne for
bofælleskaber i landdistrikterne. Mødet
afholdes den 29. august og der er stadig
mulighed for at deltage. Info om program
og tilmelding findes her.

Direktørens
sommeranbefaling

Mangler du en god sommerbog? Vores
direktør Laila Kildesgaard
anbefaler hverdagsodysséen Ophav.
Ophav er en historie om en familie på tre,
der skilles og rejser ud i verden for at finde
fred med sig selv og med hinanden.

Vil du også modtage nyheder
om erhvervsudvikling?
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

https://www.kl.dk/nyheder/center-for-vaekst-og-beskaeftigelse/2019/juni/2-moede-i-landdistriktsnetvaerk/


den erhvervspolitiske dagsorden, samt
hvilke tiltag KL's erhvervsteam sætter i
søen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

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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