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Tak for i år - og på gensyn i 2020
 
Året går på held, men inden den står på juleferie og nytår vil vi sige tak for begivenhedsrigt

år på erhvervsområdet. I denne sidste udgave af nyheder om erhvervsudvikling i 2019 gør

vi status på de temaer, der særligt fyldte i den kommunale erhvervspolitik i det forgangne

år. Det nye erhvervsfremmesystem med erhvervshuse og Danmarks

Erhvervsfremmebestyrelse trådte i kraft i 2019. Men også den grønne dagsorden og

detailhandel har fyldt i såvel kommunerne som i KL. Og så er der mindsanten også plads

til en boganbefaling til juleferien og nogle finurlige facts om den danske julebranche, som

man kan underholde med til de sidste julefrokoster. 

 
God læselyst og god jul - vi ses i det nye år!

- KLs Erhvervsteam

Et tilfredsstillende samarbejde
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Det er allerede et år siden, at den nye erhvervsfremmelov trådte i kraft, og i 2019 har

kommunerne ydet en kæmpe indsats for at få det nye system godt fra start. Med reformen

blev der skabt seks nye erhvervshuse, der som noget nyt er et tilbud for alle virksomheder.

Det har udfordret arbejdsdelingen mellem kommuner og erhvervshusene. Men trods

udfordringerne går det godt med at få det nye erhvervsfremmesystem på skinner. Det har

været  budskabet i KL’s kommunikation, og det er også, hvad kommunernes

erhvervsafdelinger fortæller os.

KL gennemførte for nylig en undersøgelse blandt de kommunale erhvervschefer for at få et

indblik i, hvordan den nye lov har påvirket kommunernes erhvervsindsats. Der er samlet

set stor tilfredshed med samarbejdet med erhvervshusene, hvilket også kan ses i figuren

ovenfor. Det tegner godt for fremtiden og samarbejdet mellem kommuner og

erhvervshusene, der skal videreudvikles de kommende år.

KL inviterer til
"Erhvervschefernes årsdag"
Som noget nyt afholder vi den 16. marts

2020 ”Erhvervschefernes årsdag”. Det nye

erhvervsfremmesystem fylder snart 1 år,

og der har de seneste par år været meget

fokus på strukturer, lovgivning og

arbejdsdeling. Nu skal vi videre.

Konceptet er en halv dag med aktuelle

oplægsholdere, inspiration, indsigt og

diskussion, hvor vi sammen med gode

kolleger bliver klogere. Arrangementet

afsluttes med en fælles netværksmiddag.

Nyt netværk for levende
handelsbyer
Julen er en højtid for detailhandlen, men

selvom julehandlen i vidt udstræk stadig

foregår i de fysiske butikker, så er

detailerhvervet udfordret af væksten i e-

handel. KL har i 2019 haft fokus på

levende handelsbyer og kommunernes

udfordringer med butiksdød. Dette fokus

fortsætter ind i 2020, hvor KL opretter et

nyt netværk for levende handelsbyer.

Er din kommune interesseret i netværket,



Årsdagen starter i KL-Huset, mens

middagen bliver på en restaurant i

nærheden. Der vil være 100 pladser og du

kan tilmelde dig arrangementet her.     

Erhvervsfremmestrategi klar
til februar
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har

netop haft udkastet til den decentrale

erhvervsfremmestrategi for de næste 4 år

i offentlig høring. Den færdige strategi

bliver offentliggjort til februar.

Strategien er rammesættende for den

lokale erhvervsindsats og indeholder 7

særskilte kapitler om de erhvervsmæssige

potentialer og prioriteringer, der

kendetegner de områder, som

erhvervshusene dækker samt Bornholm.

Strategien fungerer også som ramme for

uddeling af midler fra EU’s strukturfonde

og nationale danske

erhvervsfremmemidler. Derudover

udpeges de 13 danske styrkepositioner,

som udgør grundlaget for de kommende

års klyngeindsats. Læs mere her
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kendetegner de områder, som
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uddeling af midler fra EU’s strukturfonde

og nationale danske

eller vil du høre mere, så kontakt Jeppe

Würtz Petersen på jewp@kl.dk. Læs mere

om KL's indsats om detailhandel og

levende byer her. 

Opinion:
Erhvervsfremmesystemet
Der debatteres fortsat erhvervsfremme,

selvom det kun er ét år siden, at reformen

trådte i kraft. Flere borgmestre har

markeret sig i medierne de seneste

måneder omkring netop erhvervsfremme.

KL: Erhvervsfremmesystemet skal ikke

kastes ud i usikkerhed igen

I dagens Altinget er KL's formand Jacob

Bundsgaard og KL's næstformand Martin

Damm ude med budskabet om, at det

decentrale niveau af

erhvervsfremmessystemet godt kan

styrkes inden for det nuværende system.

Læs indlægget her.

Kronik: Erhvervsfremmesystemet er en
succesfuld indsats 
De fem borgmestre fra Danmarks

Erhvervsfremmebestyrelse havde den 14.

november et fælles indlæg i Børsen om de

foreløbige positive resultater fra

erhvervsfremmesystemet. Læs indlægget

her.

 

KL og FH: Erhvervsfremmeindsatsen
skal have ro – næste skridt er bedre
sammenhæng
Mediet PolicyWatch bragte den 10.

december et indlæg fra Ejner K. Holst,

næstformand for Fagbevægelsens

Hovedorganisationer, og Leon Sebbelin,

borgmester og udvalgsformand for KL's

Kultur-, Erhverv- og Planudvalg. Det

fælles budskab var, at fundamentet er på

plads til at udvikle bedre sammenhæng og
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erhvervsfremmemidler. Derudover

udpeges de 13 danske styrkepositioner,

som udgør grundlaget for de kommende

års klyngeindsats. Læs mere her

Landsdækkende
virksomhedstilbud om
cirkulær økonomi
En stor samlet satsning på grøn omstilling

og cirkulær økonomi fra Danmarks

Erhvervsfremmebestyrelse bliver i 2020 et

konkret tilbud til små og mellemstore

virksomheder i hele landet. Det sker, når

projektet Grøn Cirkulær Omstilling

påbegyndes. Projektet ledes af CLEAN og

Lifestyle & Design Cluster. 

 
Der er en bred partnerkreds bag projektet,

som bl.a. tæller alle seks erhvervshuse,

Gate 21 og Netværk for Bæredygtig

Erhvervsudvikling i Norddanmark. Kontakt

dit lokale Erhvervshus for mere

information.

Sjov med tal – Julespecial  

Vidste du...
… at Danmark i 2018 eksporterede hele

9,5 millioner juletræer? Det er særligt i

Østjylland at der dyrkes mange juletræer -

hele 4149 hektar. Skulle man kåre

Danmarks mest juletræsvenlige

kommune, ville det formentlig blive

Silkeborg, gætter direktøren for

brancheforeningen danske juletræer.

fælles indsatser mellem erhvervsfremme,

beskæftigelse, uddannelse og innovation.

Læs indlægget her.

Mød en kollega: Kenny
Jensby, Holbæk
Erhvervsforum

Kenny Jensby, Direktør i Holbæk

Erhvervsforum

Hvad optager dig arbejdsmæssigt i

øjeblikket?

Jeg er optaget af mange opgaver, men en

meget stor en af slagsen er den nye

fireårig samarbejdsaftale med Holbæk

Kommune. Den træder i kraft 1.1. 2020 og

handler om at yde erhvervsfremmeservice

til alle vores virksomheder i kommunen. Vi

er midt i planlægningsarbejdet, som ikke

er blevet lettere af, at vores tilskud er

reduceret som følge af kommunens øgede

betalinger til det nye erhvervshus og

digitaliseringen, som blev resultatet af den

nye erhvervsfremmelov, som det

daværende Folketing vedtog i december

2018. Men det er en vigtig og spændende
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… at vi spiser godt 1000 tons brunkager,

mellem 1000-2000 tons pebernødder og

100 mio. æbleskiver årligt i Danmark?

… at der produceres ca. 31 mio. svin i

Danmark om året, og der slagtes ca. 18

mio. - heraf 1,7 mio. svin i december.

Mediehjørnet: Kultur og
Politik

Carsten Topholt har skrevet en klog bog

om kulturpolitik i Danmark. Bogen er fyldt

med gode tal og analyser af den

kommunale og statslige kulturpolitik,

danskernes eget kulturforbrug og

refleksioner om, hvorfor den interne

fordeling af kulturstøtten er som den er, og

om den kunne være anderledes.

Ifølge Topholt er der fire argumenter for

kulturpolitikken: dannelsesargumentet, det

gode liv, det demokratiske og det

samfundsøkonomiske. Til trods for at det

sidste argument i de senere år har vundet

indpas, så mangler vi stadig solid viden

om, hvad der kommer ud af

kulturpolitikken.

opgave, som sammen med udfordringen

om at udvikle vores detailhandel i skrap

konkurrence med nethandlen optager os

meget.

              

Hvem ser du op til?

Jeg er måske blevet for gammel til sådan

at se op til nogen, men hvis jeg skal

nævne en person, som jeg beundrer, så er

det Liverpools tyske manager Jürgen

Klopp. Jeg synes han er en fremragende

rollemodel som leder. Han er god til

mandskabspleje, god til strategi og

eksekvering, kender sin branche og sit

produkt, fremragende kommunikator,

leverer store resultater og er en

charmerende person med god humor.

Hvordan bruger du helst din fritid?

Sammen med min hustru – gode venner –

sport – både som tilskuer og aktiv og

rejser, der gerne omfatter camping.

Hvem giver du stafetten videre til?

Peter Bo Andersen, direktør for

Frederikssund Erhverv og formand for

vores brancheforening Dansk

Erhvervsfremme

Vil du også modtage nyheder
om erhvervsudvikling?
Nyheder om erhvervsudvikling er et

nyhedsbrev for kommunale ledere og

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.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

https://www.us16.list-manage.com/subscribe?u=adbdea902333ebadd6613dfe1&id=40b677f23f


Man kan læse mere om bogen og bestille

den hjem 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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