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Velkommen til Årsmødet 2017 
 

I juni nedsatte Regeringen et Forenklingsudvalg for 
Erhvervsfremme med det formål at udvikle en model 
for et enklere og mere effektivt 
erhvervsfremmesystem. Dermed har arbejdet med at 
redesigne systemet fået nyt momentum, og der 
forventes en konkret anbefaling fra udvalget primo 
2018.  
Reformen er en historisk mulighed for at optimere 
leverancen til virksomhederne, men sporene frem 
mod det nye system skal lægges rigtigt. 
 
McKinseys ”Eftersyn af Erhvervsfremmeindsatsen”, 
der danner en del af datagrundlaget for udvalgets 
arbejde, er blevet genstand for kritik. Og med rette.  
I eftersynet har man tilstræbt at kortlægge: aktør-
ydelser, ressourceforbrug, leverancemæssige overlap, 
brugerkendskab, mv. Men dette videngrundlag bør 
ikke stå alene. Analysen har en ”blind vinkel”, idet den 
ikke forholder sig til best-practice i det nuværende 
system og – særligt graverende -  ikke systematisk 
analyserer på aktørernes ”agilitet”.  
 

Fokus på agilitet 
Agilitet skal forstås både som: en imødekommende 
tilpasningsparathed, der opstår ved en langvarig 
indsigtsfuld relation med virksomhederne - og en 
grundlæggende opmærksomhed overfor de 
forandringer, der sker i virksomhedernes omgivelser 
(teknologisk innovation, nye trends mv.).  
Agiliteten er en forudsætning for, at 
erhvervsfremmesystemet - også i fremtiden - kan 
være på forkant, og dermed relevant for 
virksomhederne. Uden den sakker aktørerne bagud 
videnmæssigt – og mister således evnen til at vejlede 
og inspirere virksomhederne meningsfuldt.  
Denne pointe benytter DEF nu årsmødet til at 
dagsordensætte. 
 

Rustet til fremtiden? 
Med 18.200 årlige unikke virksomhedskontakter har 
DEF medlemmerne særlige forudsætninger for at 
levere en afstemt og efterspørgselsdrevet 
erhvervsservice. Men på årsmødet retter vi et kritisk 
blik indad og spørger, om vi har de fornødne 
redskaber og den påkrævede selvindsigt til at forblive 

agile og dermed fortsat relevante for vores vejledte 
virksomheder?  
 

Besøg fra Forenklingsudvalget  
Årsmødet gæstes i år af Anna Porse Nielsen, der, som 
medlem af Forenklingsudvalget og mangeårig privat 
rådgiver, vil præsentere sine personlige tilgange til 
erhvervsfremme og de holdninger til 
erhvervsfremmesystemet, som hun ønsker at bidrage 
med i udvalgets arbejde. 
 

Agilitet via samskabelse og eksterne vurderinger 
Vi får også besøg af Dansk Design Center, som vil lede 
os igennem en workshop, der skal vise os 
mulighederne i en struktureret samskabelse med 
virksomheder og kollegaer omkring helt nye og 
efterspørgselsdrevne løsninger på virksomhedernes 
aktuelle problemer.  
På fredagens program har vi desuden et indlæg fra 
iværksætterikonet Jonathan Løw, der vil tage vores 
iværksættervejledning under kritisk behandling og give 
os indsigt i, hvad fremtidens iværksættere vil forlange 
af os.  
 

Efteruddannelse af medarbejdere 
Årsmødet byder også på lanceringen af DEF’s nye 
Akademi – et efteruddannelsestilbud, der skal sikre, at 
erhvervskonsulenterne står rustede til at arbejde 
effektivt, samarbejdende og agilt – og dermed kan 
levere højere kvalitet til de lokale virksomheder.   
 

Kollegial networking og erfaringsudveksling 
Fremfor alt er Dansk Erhvervsfremmes årsmøde en 
unik lejlighed til at netværke med kollegaer fra hele 
landet. Gå derfor ikke glip af Årsmødet 2017 og de 
vigtige input til det kommende års lokale indsatser. 

På gensyn i København d. 26. - 27. oktober! 

 

 
 
 

 
 
 
Henrik Hansen 
Bestyrelsesformand 
Dansk Erhvervsfremme 

 



 

 

 
 

PROGRAM 
 

 
Torsdag 26. oktober 
 
10.00 – 12.00 DEF regionsmøder 
 DEF regionerne holder møder med egne dagsordener 
 
12.00 – 12.50 Frokost 

 
Dansk Erhvervsfremmes Årsmøde 2017  
 
13.00 – 13.05 Velkommen til Årsmødet 

v/ bestyrelsesformand Henrik Hansen, Dansk Erhvervsfremme  
 

13.05 – 14.00 Forenklingsudvalget og det nye erhvervsfremmesystem 
Medlem af Forenklingsudvalget, adm. direktør Anna Porse Nielsen, Seismonaut, fortæller om 
sine personlige visioner for fremtidens erhvervsfremmesystem, og de principper hun håber, 
vil præge erhvervsfremmesystemet fremadrettet. Indlægget afsluttes med en drøftelse af 
styrker og svagheder i det nuværende erhvervsfremmesystem. 
v/ adm. direktør Anna Porse Nielsen, Seismonaut 
 

14.00 – 14.20 Networking 
 

14.20 – 14.50 Lancering af DEF Akademiet 
DEF præsenterer sine efteruddannelsestilbud for 2018. Tilbuddene er skræddersyet specifikt 
til erhvervskonsulenter i den lokale erhvervsfremme og giver kursisterne de bedste 
forudsætninger for at arbejde effektivt og agilt i vejledningen af virksomheder. 
Efteruddannelsen er bygget op omkring lige dele ekspert-input, kollegial sparring og praktisk 
anvendelse af ny viden og nye metoder. 
v/ sekretariatschef Jakob Rothborg, DEF 
 

14.50 – 15.00  Networking 
 
15.00 – 17.00 Efterspørgselsorienterede løsninger på virksomhedernes udfordringer (workshop) 

Dansk Design Center vil på denne workshop facilitere en proces, hvor deltagerne i fællesskab   
arbejder med servicerejser og typiske udviklingsprocesser for en række centrale 
virksomhedspersonaer. Vi finder blandt andet svar på:  Hvornår og hvordan møder 
virksomhederne erhvervsfremme? Hvornår og hvordan møder de udfordringer? Hvordan kan 
vi bedst hjælpe virksomhederne? Workshoppen giver input til Dansk Design Center, som efter 
årsmødet vil præsentere DEF medlemmerne for nye ”samskabte” værktøjer til brug i den 
daglige virksomhedsvejledning. 
v/ programleder Julie Hjort, Dansk Design Center 
 

17.00 – 18.30 Networking 
   
18.30 – Middag i hotellets restaurant 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
Fredag 27. oktober  
 
 
08.00 – 09.00  Morgenmad på Hotel Bella Sky (for overnattende deltagere) 
 
09.00 – 10.30 Iværksættervejledning med ’hårde trends’ og agilitet 

Forudseende innovation og ’hard trends’ er buzzwords i amerikansk iværksætteri i disse år. 
Det handler om, at iværksættere og virksomheder ved langt mere om fremtiden, end de går 
og tror. Hvor Lean Startup i mange år havde været svaret, er det nu kombinationen af 
forudsigelse og agilitet, der er nøglen. Serie-iværksætteren Jonathan Løw giver deltagerne sit 
bud på vejledningsbehovene hos fremtidens iværksættere og dermed et input til den 
vejledning, vi fremover skal levere. Løw præsenterer de udfordringer, iværksætterne vil blive 
mødt af, og fremhæver en række vigtige redskaber og budskaber, vi, som vejledere, bør 
videreformidle til målgruppen.  
v/ foredragsholder og serie-iværksætter Jonathan Løw 
 

10.30 – 10.45 Networking 
 
10.45 – 11.30 Persondataforordningens betydning for DEF’s medlemmer 

Advokatvirksomheden Plesner giver deres analyse af udvalgte områder af DEF-
medlemmernes daglige arbejde, som vil blive berørt af Persondataforordningen, herunder 
særligt forhold vedrørende virksomhedsbesøgsrapporter. Som afslutning præsenteres IT 
platformen RISMAsimpleGDPR, der kombinerer processtyring og juridisk vejledning i en 
overskuelig samlet løsning på organisationers compliance-udfordringer. 
v/ advokat Peter Østerby Mønsted, Plesner Advokatpartnerskab 
& CCO Steen Rafn, RISMA systems 
 

11.30 – 13.00  Dansk Erhvervsfremmes ordinære generalforsamling 2017 
 
13.00 – 14.00  Frokost i hotellets restaurant inden afrejsen 
 
 
 
 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
 
Dato: 
26. - 27. oktober 2017 
 
Konferencen afholdes på: 
Comwell Conference Center 
Center Blvd. 5 
2300 København S 
 
Tilmelding 
Bindende tilmelding sker senest fredag 22. september kl. 12.00 via denne webside 

http://www.danskerhvervsfremme.dk/def/def-aarsmoede/

