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TEMA: 

Nye teknologier - nye rammer 

 



  
 

 

  

Velkommen til Erhvervsfremmedøgnet 2017 

 

Erhvervsfremmedøgnet tager os i år til Silkeborg, 

hvor attraktive naturskønne bosætningsområder 

forenes med et velfungerende lokalt erhvervsliv. 

Sammen med dette års vært – erhvervSilkeborg – 

har DEF tilrettelagt et program, der stiller skarpt 

på de muligheder og begrænsninger, som ny 

teknologi sætter for udøvelsen af lokal 

erhvervsfremme.  

 

Disruption af virksomhederne – og af os? 

Vi vil forsøge at få det meget (mis-)brugte begreb 

disruption gjort håndgribeligt og nærværende ved 

en række nedslag i de konkrete situationer, hvor 

den teknologiske udvikling vil påvirke udviklingen i 

vores egne kommuner. Virksomheders 

forretningsudvikling, den offentlig service, 

infrastrukturen, det lokale arbejdsmarked – og 

dermed også lokal erhvervsfremme – vil blive 

påvirket fundamentalt i de kommende år, og vi 

giver nogle kvalificerede bud på: hvordan. 

Konkret ser vi bl.a. på nye (sam-)arbejdsformer, 

der giver nye muligheder for udvikling i 

landdistrikterne, og vi stiller skarpt på en mere 

eksperimenterende vækstindsats som grundlaget 

for en ny og konstruktiv lokal erhvervsfremme.  

 

Udviklingen hos DEF medlemmerne 

Vi zoomer også ind på DEF medlemmernes 

daglige arbejde og ser på, hvordan teknologien 

giver os muligheder og udfordringer i relation til 

iværksættervejledningen og den generelle 

medlemsservice.  

En faktor af særlig betydning for medlemmernes 

arbejde har været McKinseys analyse af 

erhvervsfremmeindsatsen (2016). I den 

forbindelse har der været et stigende fokus på 

effekterne af de respektive 

erhvervsfremmeaktører og deres indsatser. KL 

har således igangsat en proces omkring 

udarbejdelse af en effektmålingsmodel for den 

lokale erhvervsfremme, og vi vil på 

Erhvervsfremmedøgnet blive klogere på status 

omkring dette arbejde og få mulighed for at 

kommentere de foreløbige resultater. 

 

Udveksling af erfaringer og nyt netværk 

I programmet er der indlagt tid til networking 

mellem deltagerne. Dermed kommer også 

erfaringsudvekslingen fra det daglige arbejde i 

fokus, og du får indblik i andre praktiske tilgange 

til udøvelsen af lokal erhvervsfremme. 

Et godt netværk er et uvurderligt arbejdsredskab, 

og Erhvervsfremmedøgnet giver dig mulighed for 

at møde nye kollegaer - eller hilse på gamle - og 

knytte kontakter, som vil gavne dig i dit videre 

arbejde. Gå derfor ikke glip af dette arrangement! 

 

 

Vi ses i Silkeborg d. 18. maj !  

 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Hansen 
Bestyrelsesformand for 
Dansk Erhvervsfremme 
  

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Dit udbytte ved deltagelse i konferencen 

• Et indblik i hvordan dit fremtidige arbejde med lokale erhvervsfremme vil blive ændret af Industri 4.0 

 

• Mulighed for at påvirke hvordan dit arbejde vil blive effektvurderet i den kommende analysemodel af 

lokal erhvervsfremme 

 

• Et spændende besøg hos en unik fremstillingsvirksomhed 

 

• Nye input til din organisations medlemsservice 

 

• Og mulighed for networking med kollegaer fra hele landet 

  

 
Praktiske oplysninger 
 
 
Dato:  
18. - 19. maj 2017  
 
 
Konferencen afholdes på:  
Hotel Scandic Silkeborg 
Udgårdsvej 2 
8600 Silkeborg 
 
Tilmelding:  
Pladserne besættes efter først-til-mølle princippet 
>> Gå til tilmeldingen 
 
 
Priser (ex moms):  

• Fuldt program inkl. overnatning (hele arrangementet) kr. 2.950,-  

• Fuldt program (ekskl. overnatning) kr. 2.395,-  

• Deltagelse torsdag inkl. frokost og ekskl. middag kr. 1.485,-  

• Deltagelse fredag inkl. frokost kr. 1.485,-  

 

 

 

http://www.danskerhvervsfremme.dk/def/erhvervsfremme/


  
 

PROGRAMMET 

Torsdag 18. maj 

  

 
12.00 – 12.15 

 
Ankomst og registrering 

12.15 – 13.00 Frokost 

13.00 – 13.10 Velkomst 
v/ Silkeborgs borgmester Steen Vindum (V) 

13.10 – 14.30 Den fjerde industrielle revolution rammer også din kommune – er du klar? 
Den fjerde industrielle revolution er i gang og forstærkes i de kommende år. Debatten 
om robotter, droner, førerløse biler, nye arbejdsformer samt klima og miljø intensiveres. 
Smarte virksomheder, byer, infrastrukturer og samfund, der er bygget på Internet of 
Things, big data og kunstig intelligens, er nutidens mantraer. I en travl hverdag kan det 
være svært at holde styr på det hele – og at holde fjerne utopier adskilt fra faktisk 
anvendte løsninger og igangværende forandringer. Vi tager et nøgternt blik på 
konsekvenserne for din kommune og ser på, hvorledes nye teknologier og forandrede 
processer anvendes i kommuner og offentlige institutioner verden over. 
v/ seniorkonsulent Frank Skov Kristensen, Teknologisk Institut 
 

14.30 – 14.50 Networking 

14.50 – 15.35 Fremtidens vækstindsats bør drives af eksperimenter 
Virksomhedernes innovationsprocesser er i dag så komplekse, at det oftest ikke er 
muligt at forudsige, hvordan offentlige vækstinitiativer kommer til at virke i praksis. 
Derfor bør innovations- og erhvervsindsatserne, ifølge Dansk Design Centers direktør, 
organiseres og drives som eksperimenter. Christian Bason præsenterer en vision om en 
radikalt ny vækstpolitik, hvor Danmark omdannes til et ”vækstlaboratorium” - en 
prototype på, hvordan erhvervspolitik kan udvikles og gennemføres: På samme måde 
som virksomhederne må finde nye forretningsmodeller, må vores vækstindsats også 
omkalfatres til at blive langt mere nysgerrig, ambitiøs, udfordrende og lærende. 
Vi hører desuden om, hvordan Dansk Design Centers konkrete virksomhedsrettede 
tilbud bidrager til, at vi når dette mål.  
v/ direktør Christian Bason, Dansk Design Center 
 

15.35 – 15.50 Networking 
 

15.50 – 16.40 Effektvurdering af den lokale erhvervsfremme 
KL ønsker at udvikle en national ramme for effektvurdering af den lokale 
erhvervsfremme og har i den forbindelse igangsat et projekt, der skal skabe en valid 
effektanalyse af flest mulige aktiviteter hos de lokale aktører. Vi hører om det foreløbige 
resultat af det omfattende arbejde i styregruppen og i de to gennemførte workshops. 
Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål og kommentere analyserammen.   
v/ direktør Jens Nyholm, IRIS Group 
 



  
 

16.40 – 17.25 Integrerende iværksættere – en ny styrke i lokal erhvervsudvikling 
I de seneste år er der spiret en ny type iværksætteri frem – såkaldt ”integrerende 
iværksætteri” - som især drager fordel af stedbundne ressourcer, og som er relativt 
mere udpræget uden for de store byer. Den praktiseres som regel af tilflyttede, 
veluddannede personer, der kan se muligheder for skabe sig et erhverv lokalt – et 
erhverv der også er nyt for stedet - og derfor kan siges at være ’lokal innovation’. Denne 
type iværksættere drager ofte nytte af ny teknologi og fleksible samarbejdsformer - og 
giver os en række interessante muligheder, når vi arbejder med lokal erhvervsudvikling. 
v/ seniorrådgiver Hanne Tanvig, Københavns Universitet 
 

17.25 – 19.00 Regionsmøder / Networking 
Tid til samtaler og refleksioner over dagen. DEF regionerne afholder møder med egne 
individuelle dagsordener 
 

19.00 - Middag 
m/ underholdning  

 

Fredag 19. maj 
  
 
7.00 – 8.00 

 
Morgenmad for overnattende gæster 

8.00 – 11.00 Fremstillingsvirksomhed med stor succes – i Danmark?  
Siden 1987 har ELFAC været specialister i skræddersyet ledningskonfektion og leveret 
små og mellemstore serier af høj kompleksitet med kort frist. Virksomheden beskæftiger 
100 medarbejdere og dækker hele spektret fra produktionen af monteringsklare plug ’n’ 
play-systemer til kvalificeret rådgivning. Vi besøger virksomheden og ser på, hvordan 
dette set-up kan køre med succes i Danmark. 
 

11.00 – 11.40 Iværksætteri med lokal forankring og globalt udsyn 
Silkeborg kommune har et stærkt vækstlag af iværksættere, som med et lokalt 
udgangspunkt og stærke forretningsidéer har stor succes på de internationale markeder. 
Vi får besøg af to håndplukkede iværksættercases, som via en stor lydhørhed overfor 
kundernes behov har oplevet eksponentiel vækst både i Danmark og i udlandet. Begge 
virksomheder har gode erfaringer med at søge sparring hos den lokale erhvervsfremme. 
 

11.40 – 12.00 Networking 

12.00 – 12.45 Har du styr på servicerejsen? 
En service (fx et vejledningsforløb) kan beskrives som en proces – en “rejse” - som både 
kan opdeles i før, under og efter, samt opdeles i et ofte stort antal touchpoints. Uanset 
om din organisation er bevidst om det eller ej, sender du dine lokale virksomheder på 
rejsen hver eneste dag. Er rejsen ikke designet, designer den nok sig selv – med en 
betydelig risiko for, at turen hverken bliver appetitlig for virksomheden, til at kontrollere 
for din organisation, eller i overensstemmelse med dét din organisation gerne vil stå for. 
v/ konsulent og forfatter Søren Bechmann 
 
 

12.45 – 13.30 Frokost  

13.30 Afrejse 

 


