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En ny erhvervspolitisk virkelighed? 
I dette nyhedsbrev ser vi tilbage på Corona-krisens betydning for erhvervsområdet,

ligesom vi kigger fremad og sætter fokus på den nye erhvervspolitiske virkelighed.

Derudover løfter vi sløret for spændende arrangementer efter sommerferien.

God læselyst og rigtig god sommer!

- KL's erhvervsteam

Corona-krisen: En ny erhvervspolitisk virkelighed?  
Fra den ene dag til den anden ændrede vilkårene sig for det danske samfund. Skoler og

daginstitutioner lukkede ned og mange blev sendt på hjemmearbejde. I KL er vi

imponerede over, hvordan kommunerne har grebet situationen an og hjulpet deres lokale

erhvervsliv i denne ekstraordinært svære situation.

Vores klare indtryk er, at det sammenhængende erhvervsfremmesystem, hvor

kommunerne har en central rolle, har stået sin lakmusprøve. Erhvervshusene har haft

rygende travlt, men har løftet opgaven. Virksomhedsguiden.dk har stået distancen med op

imod 50.000 dagligt besøgende, der har søgt information om de forskellige statslige

hjælpepakker og støtteordninger. Og kommunerne har igangsat lokale initiativer for at

holde hånden under virksomhederne. Det er en god historie i en svær tid for de

virksomheder, I møder i hverdagen.
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Det åbne spørgsmål er dog også, om vi kigger ind i en helt ny erhvervspolitisk virkelighed?

Hvor hård en økonomisk nedtur er i vente? Hvor mange konkurser vil vi se efter

hjælpepakkerne hører op? Og hvilken konsekvens får det eksempelvis for ledigheden,

eksporterhvervene og turismen?

 

KL vil derfor i efteråret have fokus på de kommunale vækst- og erhvervsstrategier, så

kommunernes handlingsplaner og mål spiller sammen med et erhvervsliv, der kigger ind i

en usikker fremtid. Dette vil KL i efteråret understøtte ved erfaringsudveksling og

inspiration mellem kommunerne, så man er rustet til at genbesøge eller udvikle de lokale

erhvervs- og vækstplaner.  

KL's netværk styrker videns-
deling mellem kommuner
Corona-krisen har styrket behovet for

videns- og erfaringsudveksling. Derfor har

flere af KL's kommunale netværk afholdt

digitale møder under nedlukningen. Selv-

om møderne har været udbytterige, ser vi

frem til igen også at mødes fysisk efter

sommerferien.

Konsulent Jeppe Würtz Petersen i fuld gang med

afvikling af online-møde i netværk for levende

handelsbyer.

Netværket for bæredygtig turisme har

afholdt to møder. Dialogen har været

fokuseret om coronaens konsekvenser for

turismen, og hvordan kommunerne kan

understøtte de lokale turismeerhverv i

denne svære tid.

Netværket for landdistriktskoordinatorer

har afholdt to møder, hvor netværket har

diskuteret genåbning af fx forsamlings-

huse og hvordan kommunen kan under-

støtte lokale borgergrupper og foreninger i

landdistrikterne bl.a. i forhold til sam-

skabelse og frivilligkoordinering. 

Netværket for levende handelsbyer har

afholdt tre møder. Her er det bl.a. blevet

drøftet, hvordan genåbningen og aktivi-

To nye initiativer skal styrke
turismebranchen
Corona-krisen har ramt nogle brancher og

erhverv meget hårdt. Med lukkede

grænser og nedlukning af det meste af

oplevelsesindustrien i måneder i foråret,

herunder påsken, har turismebranchen

haft det svært.

Der er derfor, med støtte fra Danmarks

Erhvervsfremmebestyrelse, blevet søsat

to nye initiativer: En markedsførings-

kampagne om ferie i Danmark målrettet

danskere og et kickstartprojekt, der

handler om at tilpasse sig de nye vilkår og

gentænke turisme- og oplevelses-

produkter.

Bag kickstartprojektet er et partnerskab af

turismeaktører fra hele landet, herunder

destinationsselskaberne og udviklings-

selskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme,

Dansk Storbyturisme og MeetDenmark.

Markedsføringskampagnen kører under

overskriften ”Meget mere end bare

Danmark” og kan bl.a. findes på

VisitDenmarks hjemmeside.

Nyt klimapolitisk netværk skal
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teter i bymidterne sker på en forsvarlig

måde, så borgerne fortsat føler sig trygge i

byrummet. Erfaringen er at samarbejdet

mellem alle byens aktører, er særdeles

vigtig i disse tider.

”Det er så relevant at dele erfaringer på

tværs, og høre hvad der fylder i de andre

kommuner. Netværket, både på Yammer

og især de fysiske møder, har betydet at

jeg på kort tid opbygget et godt fagligt

netværk, hvor jeg har hentet inspiration og

sparring om flere forskellige områder”,

Karin Lorenzen, Tønder Kommune,

medlem af netværk for landdistrikts-

koordinatorer.

Skal din kommune være med i et af KL's

netværk? Læs om de forskellige netværk

her.

Seminar om den nye praksis på
erhvervsfremmeområdet
KL afholder i samarbejde med Horten

Advokater, den 9. og den 29. september,

seminarer omkring den nye praksis efter

erhvervsfremmereformen.

Seminarerne består af en formiddag med

fokus på erhvervsfremme, hvor du vil blive

helt skarp på den nye erhvervsfremmelov i

praksis, med inddragelse af relevante

cases og udtalelser fra Erhvervsstyrelsen.

Eftermiddagen har fokus på turisme-

området, hvor vi stiller skarpt på organi-

seringsformer og opgavefordeling imellem

kommunen og destinationsselskaberne.

Læs mere og tilmeld dig her.

Har din kommune etableret
partnerskaber med lokale
virksomheder?
Det er ikke nyt, at kommunerne samar-

bejder med erhvervsliv, civilsamfunds-

styrke den samlede klimaindsats
KL har lanceret et nyt kommunalt chef-

netværk, som skal samle trådene på

klimaområdet og sætte spot på de aktuelle

klimapolitiske dagsordener med det formål

at styrke den tværgående klimaindsats i

kommunerne. Deltagere der ikke har

direkte ansvar for kommunens

klimaindsats er også velkommen til at

deltage på udvalgte dele, f.eks. på

erhvervsområdet.

Netværket mødes online første gang den

25. juni. DU kan stadig nå at være med.

Læs mere og tilmeld dig her.

SAVE THE DATE: Erhvervs- og
Turismekonference 2020
Sæt kryds i kalenderen den 17. november

2020, for her inviterer KL til den årlige

Erhvervs- og Turismekonference.

Konferencen afholdes i København og

sætter spot den nye erhvervspolitiske

virkelighed efter corona. Som noget nyt

afholder KL i måneden op til konferencen

en serie af faglige fordybelsesmøder.

Disse møder afvikles digitalt og vil gå i

dybden med ét relevant tema for den

kommunale erhvervsudvikling.

Erhvervsteamet arbejder lige nu på højtryk

for at sammensætte et spændende og

fagligt relevant program. Yderligere info

om tilmelding til de digitale møder følger.

Indtil videre kan du tilmelde dig

konferencen i København her.

Tættere samarbejde om at
tiltrække investeringer til
Danmark
Invest in Denmark har på grundlag af bred
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organisationer eller borgergrupper. Men

behovet for at finde løsninger lokalt på

bl.a. klimaområdet har affødt et fornyet

fokus på partnerskaber. FN’s Verdensmål

har givet en del af rammen og mange

kommuner arbejder målrettet med

verdensmålene i partnerskab med

virksomheder og organisationer.

I KL vil vi hen over 2020 sætte fokus på

nogle af de nye og mere kendte partner-

skabskonstruktioner, og vi hører meget

gerne fra dig, hvis din kommune har

etableret et partnerskab med det lokale

erhvervsliv. Skriv til Mette Skovbjerg på

mesk@kl.dk. 

Styrket o�entlig-privat
samarbejde i økonomiaftalen
Den 29. maj indgik KL og regeringen

aftalen om kommunernes økonomi for

2021. På erhvervsområdet er regeringen

og KL blandt andet enige om, at offentlig-

privat samarbejde om innovation og nye

teknologiske løsninger skal understøttes

bedre. Det handler blandt andet om:

Styrkede kompetencer i innovative

indkøb og fleksible udbud

Udvikling af værktøjer og bidrag til

igangsættelse, implementering og

erfaringsopsamling af konkrete

innovationsprojekter

Rådgivning ift. udbudsregler i de

konkrete processer.

Løsningerne skal udvikles i et samarbejde

mellem erhvervslivet og det offentlige,

hvor et af fokusområderne er bedre

henvisning til mulighederne i erhvervs-

fremmesystemet. Læs hele aftalen her.  

Grøn genstart for SMV’er
Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt

inddragelse af samarbejdspartnere

lanceret ’Strategi for tiltrækning af

bæredygtige investeringer 2020-2023:

tiltrækning af bæredygtige investeringer til

hele Danmark’. Formålet med strategien

er at prioritere og fokusere den samlede

nationale investeringsfremmeindsats for at

tiltrække, fastholde og udvikle værdi-

skabende udenlandske investeringer og

sikre en effektiv arbejdsdeling mellem de

danske aktører, der arbejder for at

tiltrække udenlandske investeringer.

Med strategien inviterer Invest in Denmark

til tættere samarbejde med centrale

samarbejdspartnere, fx om markedsføring

overfor udenlandske invsterer. På Invest

in Denmarks hjemmeside kan man finde

strategien og få adgang til materiale og

analyseværktøjer, der kan bruges i ind-

satsen for at tiltrække udenlandske

investeringer.

Hvad skal der være fokus på i ny
national strategi for dansk
turisme?
Erhvervsministeren igangsatte i december

arbejdet med en ny national strategi for

dansk turisme. Det Nationale Turisme-

forum har fået opgaven med at udarbejde

den nye strategi, og arbejdet forventes

genoptaget på den anden side af

sommerferien.
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projekt, der tilbyder SMV’er support til

udvikling af en grøn forretningsmodel.

Programmet henvender sig til virksom-

heder inden for bl.a. fremstilling, plast,

service, tekstil og fødevarer. Med projektet

får virksomhederne:

En grøn forretningsmodel: overblik

over potentialer og en

handlingsplan for at indfri dem

Værktøjer og kompetencer til at

være på forkant med den grønne

omstilling

Klik her hvis du vil vide mere eller henvise

lokale virksomheder til programmet.

47.000 virksomheder vejledt i
2019
KL har spurgt kommunerne, hvor mange

virksomheder, der har deltaget i den lokale

erhvervsindsats i 2019. 71 kommuner

deltog i undersøgelsen, og de har til-

sammen været i kontakt med 47.000

virksomheder.

 

Undersøgelsen er en del af KL’s ambition

om at få mere information om volumen i

og effekten af den lokale erhvervsindsats,

og er den første årlige undersøgelse af

den lokale erhvervsindsats, KL vil lave

frem mod evalueringen af erhvervs-

fremmereformen i 2023. Læs mere her.

Kender du regionalt.dk?
Regionalt.dk er erhvervsstyrelsen

hjemmeside for regional udvikling, og

indeholder udover information omkring

strukturfondene, også en statistikbank for

regional udvikling. Her kan du blandt

andet sammenligne uddannelsesniveau,

overlevelsesrate for iværksættere og

innovative virksomheder på tværs af

kommuner, regioner og erhvervshus-

geografier. Besøg siden her.

 

Mediehjørnet: Transformator -

I kommissoriet for strategiarbejdet er der

peget på følgende temaer:

Bæredygtig turismeudvikling

Udvikling af kultur- og andre

oplevelsestilbud

Kapacitet, planlægning og

investeringer

Markedsføring, målgrupper og

turistinformation

Konkurrenceevne, samfundsansvar

og rammevilkår

Temaerne drøftes også løbende i

Kommunernes Netværk for Bæredygtig

Turisme, som KL lancerede i efteråret

med det formål at kvalificere KL’s input til

strategiarbejdet. Der er fortsat ledige

pladser i netværket. Læs mere og tilmeld

dig her.

En stærk grænseregion: Læs
næste kapitel om business
regions i Danmark
I 2020 er det 100 år siden, at Sønder-

jylland blev genforenet med resten af

Danmark. I det sønderjyske findes

UdviklingsRåd Sønderjylland, der er et

privat-offentligt samarbejde mellem de fire

sønderjyske kommuner, virksomheder,

uddannelsesinstitutioner og arbejds-

markedets parter.

Formandskabet i UdviklingsRåd Sønderjylland:

Borgmester i Aabenraa, Thomas Andresen
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bliv klogere på verden
Transformator er en podcast fra

Teknologiens Mediehus om teknologi,

forskning og naturvidenskab. I hvert afsnit

sættes der fokus på aktuelle teknologiske

strømninger og nyheder - kort sagt: alt det

der transformerer vores verden. De

seneste afsnit sætter blandt andet fokus

på Corona-krisen og hvordan den påvirker

samfundet. Find podcasten i din normale

streamingtjeneste.

(næstformand) og Direktør i Naturmælk, Leif Friis

Jørgensen (formand).  

I vores artikelserie om de danske

business regions, er turen kommet til

Udviklingsråd Sønderjylland. Du kan læse

hele artiklen 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

hvilke tiltag KL's erhvervsteam sætter i

søen.

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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