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Nyt folketing, ny erhvervsfremmestategi og
nye projekter

Temaet for denne udgave af nyheder om erhvervsudvikling er, at der både i Folketinget, i

kommunerne og hos os her i KL er gang i meget nyt på det erhvervspolitiske område. I kan

bl.a. orientere jer i de nye erhvervspolitikere og den kommende høring for strategien for

den decentrale erhvervsfremmeindsats, samt læse om en række nye projekter i KL

indenfor bl.a. grøn omstilling og landdistriktsudvikling, hvor vi er meget interesserede i

input fra netop jer. God fornøjelse - vi håber at høre fra jer!

- KL's erhvervsteam

Debatten om erhvervsfremmesystemet er blusset op igen

Der er igen kommet liv i debatten om erhvervsfremmesystemet. Folketingsmedlemmer fra

Socialdemokratiet, Radikale og Enhedslisten samt formanden for regionerne har været i

medierne med synspunkter om, at erhvervsfremmesystemet er blevet for centraliseret, og

at regionerne igen skal have en større rolle. På den anden side bakker erhvervslivets

organisationer DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri samt FH, Dansk Metal og KL op om det

nye, forenklede system med øget fokus på virksomhedernes behov, højere kvalitet og

kommunerne i en central rolle. Den nye regering er endnu ikke kommet med udmeldinger

om erhvervsfremmesystemet. Det er stadig spændende tider. KL's holdning er klar;

Omstillingen er kommet langt og går godt, og der er brug for arbejdsro om de nye

strukturer, hvor kommunerne er garant for et stærkt decentralt niveau tæt på

virksomhedernes hverdag.
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Folketingets erhvervspolitikere

Udvalg og ordførerskaber er faldet på plads i det nye folketing, og i den anledning har vi

lavet et danmarkskort over, hvor den nye erhvervsminister og de nye erhvervsordførere er

valgt.

Nyt projekt om
kommunernes
landdistriktsindsats
KL har i samarbejde med

Landdistrikternes Fællesråd og Center for

Regional- og Turismeforskning igangsat et

nyt projekt, som skal kortlægge

kommunernes landdistriktsindsats.

Projektet skal danne grundlag for en

række anbefalinger og værktøjer, som

kommunerne kan bruge i arbejdet med

Den nye
erhvervsfremmestrategi
kommer snart i høring
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses

strategi for den decentrale

erhvervsfremmeindsats kommer i offentlig

høring fra midt september og seks uger

frem. I strategien fremgår de

indsatsområder, som

erhvervsfremmebestyrelsen prioriteter de

kommende år. Derudover udpeges de 10-



landdistrikter. Kommunernes Netværk for

Landdistriktskoordinatorer deltager i

projektet som sparringspartnere og case

kommuner. Vi er dog meget interesserede

i input fra flere kommuner. Skal din
kommune være med? Så send en mail
til mahh@kl.dk og hør mere.  

En grønnere erhvervspolitik 
Det er næppe gået nogens næse forbi, at

den nye regering sammen med

støttepartierne, har sat en meget ambitiøs

målsætning for reduktion af klimagasser. I

2030 skal CO2-udledningen være

reduceret med 70 pct. fra 1990-niveauet.

For at nå dertil skal nye virkemidler og

aktiviteter sættes i søen - også på det

erhvervspolitiske område. Helt aktuelt

forventes det, at Danmarks

Erhvervsfremmebestyrelses 4-årige

decentrale strategi vil få et grønt fokus.

Det matcher det kommunalpolitiske ønske

om, at erhvervsfremmemidler anvendes

på en måde, så grøn omstilling og

erhvervsudvikling i højere grad går hånd i

hånd.

Temadage om den nye
erhvervsfremmelov - hvem
må kommunerne samarbejde
med?

Fra temadagen i KL-huset den 11.

september. 

12 styrkepositioner og spirende områder,

der udgør rammen for de kommende års

klyngeindsats. Strategien indeholder også

regionale kapitler med fokus på

områdernes særlige potentialer,

udfordringer og erhvervspolitiske

prioriteter. Du kan følge nyheder og
annoncering af calls fra Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse via

LinkedIn. 

Skal du til temadag om
detailhandel
En spændende og levende bymidte har

betydning for vækst og bosætning i

kommunerne. Men hvordan får man vendt

skuden, hvis det går den forkerte vej

lokalt?

Det er baggrunden for KL's to temadage

om detailhandel i november. På

temadagene vil der være oplæg fra

kommuner, der er lykkedes med at få

byens aktører til at indgå samarbejder om

bymidten. Derudover vil Heidi Svane fra

innovationsnetværket Service Platform

gøre os klogere på digital

kompetenceudvikling, og Torsten Bo

Jørgensen vil tage os på en byvandring i

henholdsvis i Køge og Grenå, hvor vi skal

se konkrete eksempler på, hvad man kan

gøre, og hvordan man gør det, så det

virker. Læs mere og tilmeld dig
temadagene her

Bofællesskaber som
tiltrækningskraft i
landdistrikter

https://www.linkedin.com/company/danmarks-erhvervsfremmebestyrelse/
https://www.kl.dk/nyheder/center-for-vaekst-og-beskaeftigelse/erhvervsudvikling/2019/september/programmet-for-temadage-om-detailhandel-er-klar/


Knap 100 deltagere var med på KL’s to

temadage om den nye

erhvervsfremmelov. Med den nye lov er

de retlige rammer ændret, og der er flere

ting, kommunerne skal være

opmærksomme på. Der var mange gode

diskussioner på dagene, især om reglerne

for kommunernes samarbejde med lokale

erhvervsfremmeorganisationer og for

kommunernes medlemskab af foreninger.

Hvis du også er nysgerrig, kan du blive
klogere her.

Danske business regions
Alle landets kommuner indgår i

tværkommunale samarbejder – business

regions - for at fremme vækst,

jobskabelse og udvikling. I en ny

artikelserie på KL's hjemmeside, kan du

læse om de forskellige danske business

regions og deres strategiske indsatser.

Første artikel starter i det nordjyske og

kan læses her.

Mød en kollega: Kasper Kyed,
SIRI

Kasper Kyed, Direktør, Styrelsen for

International Rekruttering og Integration.

Hvad optager dig arbejdsmæssigt i

øjeblikket?              

SIRI har åbnet op for indgivelse af

Der kan læses mere om bogen og

muligheder for at købe den hjem her.

På 2. møde i Kommunernes netværk for

landdistriktskoordinatorer var Marie

Degnsbol forbi for at fortælle om, hvordan

bofællesskaber kan være et nyt værktøj, til

at tiltrække befolkning til landdistrikterne.

Marie har skrevet bogen 'Fælles

fundament – økonomi for bofællesskaber

og kollektiver', som en guide til personer,

der skal flytte i bofællesskab. Bogen giver

en grundig indføring i de økonomiske og

juridiske aspekter ved at etablere et

bofællesskab samt praktiske tips til

hverdagen – og derfor kan den være et

besøg værd for kommuner, der ønsker at

understøtte etablering af bofællesskaber. 

Hvad betyder bæredygtig
turisme for kommunerne?
Handler bæredygtig turisme kun om

overturisme? Og kan man overhovedet

tale om overturisme i Danmark? Og

hvornår ved man, at en destination er

bæredygtig? Alle de spørgsmål, og mange

https://www.horten.dk/viden/artikler%202019/begraenset-adgang-for-kommuner-til-at-deltage-i-foreninger
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/erhvervsudvikling/business-regions/
http://www.bosammen.nu/bog/


ansøgninger om arbejdstilladelse i 5 byer

over hele landet den 1. april. Det optager

mig virkelig meget, at vi leverer en god og

ensartet service til landets virksomheder,

uanset hvor i landet de er. Så lavpraktiske

ting som åbningstider, samarbejde med

vores kommunale kolleger i borgerservice

og digital booking af samtaler står øverst

på min interesseliste.

              

Hvem ser du op til?

Jeg har altid haft et svagt punkt for alle de,

der kaster forsigtigheden overbord og

forlader den trygge lønmodtagertilværelse

for at skabe nye produkter og services. I

alle brancher er det altid imponerende at

følge skabertrang og viljetrang. 

Hvordan bruger du helst din fritid?

Med 3 børn og en dejlig hustru er tiden

prioriteret til dem. Og så løber jeg alt hvad

jeg kan. Der er ikke noget, som at se

solen stå op, så særligt her om efteråret er

det dejligt at snøre skoene kl 5 om

morgenen og så lige lufte benene

Hvem giver du stafetten videre til?

Kenny Jensby, som er direktør i Holbæk

Erhvervsforum

Erhvervskonference: Open
call for speakers
I foråret 2019 holder KL erhvervs- og

turismepolitisk konference i København,

og du har mulighed for at komme med

input.

Vi er i fuld gang med programmet for

dagen, der bliver en anderledes og

inddragende dag, hvor vi sammen skal

undres, sætte spørgsmålstegn ved gamle

vaner og søge ny indsigt. Vi vil derfor

gerne have input ude fra. Hvem vil du

flere dykker vi ned i på første møde i

Kommunernes netværk for bæredygtig

turisme d. 3. oktober i KL-huset, hvor vi

skal høre om certificering af destinationer

og hvad det betyder for kommunerne.

Læs mere og tilmeld dig her. 

Mediehjørnet:
Bofællesskaber eller shared
living – en ny tendens?

Vil du vide mere om hvad der fortsat driver

flere familier, grupper af unge eller

seniorer til at bo sammen? I podcast

serien IMAGINE hører man over 4

episoder om, hvad der gør mennesker

lykkelige, hvordan byer kan formes

derefter, hvorfor det stadig er populært og

efterspurgt at skabe bofællesskaber og

hvad man ønsker – og ikke ønsker – at

deles om. Lyt med her. 

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

den erhvervspolitiske dagsorden, samt

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/erhvervsudvikling/medlemstilbud/netvaerk/kommunernes-netvaerk-for-baeredygtig-turisme/
https://space10.com/collection/imagine-exploring-the-brave-new-world-of-shared-living/


gerne høre på konferencen? Har du

forslag til internationale talere? Eller har

du selv en spændende case, som du

gerne vil fortælle om?

Kontakt Thomas Trøster Højfeldt på
thtr@kl.dk eller 23 65 41 84, hvis du har
forslag til programmet.

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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