
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

Velkommen til Erhvervsfremmedøgnet 2019 

 

Erhvervsfremmedøgnet 2019 tager os til Vejle 

Kommune – en kommune i det østjyske bybånd 

med høj vækst og en bred vifte af lokale 

erhvervsfremmeinitiativer.  

Vi skal her bl.a. se nærmere på resultaterne af et 

mangeårigt samarbejde mellem private 

virksomheder og den kommunale forvaltning, når 

vi besøger de spændende faciliteter i Dandy 

Business Park.  

 

Ændrede ressourcer – uændrede leverancer? 

DEF har tilrettelagt et program, der stiller skarpt 

på udmøntningen af Erhvervsfremmereformen.  

Mange DEF-medlemmer har oplevet de negative 

økonomiske konsekvenser af omfordelingen af 

lokale erhvervsfremmemidler til øget Erhvervshus 

finansiering, borgernær velfærd, og en digital 

erhvervsfremmeplatform.  

 

Denne nye ressourcemæssige virkelighed rejser 

en række spørgsmål omkring: fremtidens 

leverancer hos LES, arbejdsdelingen mellem 

DEF-medlemmerne og Erhvervshusene, den 

fremtidige finansiering af de lokale 

erhvervsfremmeaktører, og mulighederne for en 

justering af erhvervsfremmereformen.  

På Erhvervsfremmedøgnet gør vi status på disse 

punkter og udveksler holdninger og idéer til vores 

fælles fremtidige skridt som forening.  

Input til det gode vejledningsformat 

I den fremtidige tilstand af ressourceknaphed på 

lokalt niveau stiger kravet om effektivitet. Kort sagt 

melder spørgsmålet sig: hvordan når vi hurtigere 

og billigere frem til et punkt, hvor vi er i stand til at 

facilitere en varig positiv forandring i 

virksomhedernes vækstbetingelser og 

konkurrenceevne? Som input i denne proces har 

vi inviteret iværksætter- og ledelsesikonet 

Jonathan Løw (forfatter til ”Gurubogen”, mv.) til at 

tale om forandringsskabelse via værktøjer som 

”simplexity” og ”modtager-spejling”. 

Vejle deler ud af sine erfaringer 

Fredag d. 24. maj vil Vejle Erhverv tage os på en 

tour-de-force igennem deres lokale 

erhvervsfremmeinitiativer og fysiske faciliteter. 

Dagen vil give os rig lejlighed til at udveksle lokale 

erfaringer med aktiviteter og services. Desuden 

besøger vi Vejles spændende havnefront og 

besøger LEGO’s investeringsselskab Kirk Kapitals 

nye domicil, det ikoniske Fjordenhus, som er 

designet af Olafur Eliason.  

Brug netværket 

Et godt netværk er et uvurderligt arbejdsredskab. 

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 Vejle d. 23. maj!  

 
Med venlig hilsen 
 
Peter Bo Andersen 
Bestyrelsesformand  
DEF 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Dit udbytte ved deltagelse i konferencen 

 

• En drøftelse af mulighederne for en fælles koordineret indsats for at styrke den lokalt forankrede 

erhvervsservice i en eventuel kommende reformjustering 

 

• Konkret kollegial videnudveksling om tilrettelæggelsen af leverancer efter erhvervsfremmereformen - 

samt sikring af fremtidig finansiering  

 

• Et spændende besøg i en unik business park med imponerende faciliteter og et stærkt 

bagvedliggende iværksætter-økosystem 

 

• Input til et mere forandringsskabende vejledningsformat 

 

• Og mulighed for networking med kollegaer fra hele landet 

 

 
 
Praktiske oplysninger 
 
 
Dato:  
23. – 24. maj 2019 
 
 
Konferencen afholdes på:  
Scandic Jacob Gade, Flegborg 8, Vejle 
 
 
Tilmelding:  
Pladserne besættes efter først-til-mølle princippet. Tilmeldingsfristen er fredag d. 10.5 (Bemærk: 
begrænset antal pladser) 
>> 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 23. maj 

  

 
12.00 

 

Ankomst og registrering til Erhvervsfremmedøgnet 2019 

12.00 – 12.50 Frokost 

13.00 – 13.10 Velkomst 
v/ borgmester Jens Ejner Christensen (bekræftes) 
 

13.10 – 13.40 Udmøntningen af Erhvervsfremmereformen 
KL giver sit bud på, hvordan man helst ser reformen udmøntet. Hvilke pejlemærker er 
der for en vellykket reform i KL’s optik – hvor ligger udfordringerne - og hvilke delmål 
skal nås i 2019-2020? (must-win-battles)?  
v/ specialkonsulent Thomas Trøster Højfeldt, KL 
 
 

13.40 – 16.00 Workshop: den nye virkelighed i det lokale erhvervsfremmesystem 
Vi idégenererer og erfaringsudveksler på nedenstående områder: 
 

• Konfigurering af leverancer (kollegial sparring) 
Hvordan rammer besparelserne hos LES lokalt i kommunerne? Hvilke 
konsekvenser har dette for leverancer og aktiviteter hos DEF-medlemmerne? 
Hvilke fokusområder/målgrupper er centrale og hvor må man skære ned? 
Hvordan er arbejdsdelingen mellem DEF-medlemmerne og de tværkommunale 
Erhvervshuse? Er der best-practice modeller for konfigureringen af lokale 
leverancer? 
 

• Påvirkning og forberedelse af reformjustering (idégenerering) 
DEF’s prognose er, at besparelserne blandt lokale erhvervsfremmeaktører vil 
resultere i en uhensigtsmæssig nedgang i kontakter mellem virksomheder og 
erhvervsfremmesystemet som helhed. Dette må nødvendigvis kalde på en 
reformjustering – jo før desto bedre.  
Hvilke data skal tilvejebringes og hvilke argumenter bringes i anvendelse, for at 
levere en databåren og nuanceret evaluering af reformkonsekvenserne? Hvad 
er DEF’s rolle, og hvad kan DEF-medlemmerne gøre individuelt?  
 

• Fælles DEF-bud på projektmidler? (forventningsafstemning og 
koordinations-beredskab) 
Den nye Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse (DEB) vil i de kommende år 
udmønte et omfattende millionbeløb til initiativer i erhvervsfremmesystemet. Her 
kan lokale aktører også komme i betragtning som projekt-lead /-partnere. Er der 
stemning for en koordineret indsats på dette område, og hvilke projekter/calls 
(temaer/målgrupper) kunne være attraktive at gå sammen om at løfte – og i 
hvilke konsortier? 
 

Drøftelserne sætter os i stand til at agere i fællesskab på de centrale udfordringer for 
vores organisationer – nu og i fremtiden. 
 
 



 

 
 

16.00 – 16.10 Networking 
 

16.10 – 17.00 Forandringsskabelse via lokal erhvervsservice 
Vi ser nærmere på hvordan vi kan optimere vores ressourceudnyttelse i ”det gode 
vejledningsformat”, som kan skabe varige forandringer hos vores målgruppe. Dette kan 
blandt andet gøres via simplexity (at gøre komplekse ting simple for modtageren) og 
ved den tillid, der opstår, når modtageren kan spejle sig i én (genkendelse/fortrolighed). 
Med disse to indgange til vejledningen, er der større sandsynlighed for at skabe flere 
blivende forandringer hos lokale virksomheder.  
v/ serieiværksætter og forfatter Jonathan Løw 
 
 

17.00 – 18.30 DEF Regionsmøder 
DEF-regionerne afholder møder - efter behov og med egen dagsorden 
(særskilt indkaldelse) 
 
 

19.00 - Middag 
m/ underholdning 

 

Fredag 24. maj 

  

 
7.00 – 8.30 

 
Morgenmad for overnattende gæster 

8.30 – 9.00 Bustur til Dandy Business Park (samling foran hotellets hovedindgang) 

9.00 – 10.00 Velkomst og oplæg om Triple Helix samarbejdet med Vejle kommune 
En lang række strategiske videnspartnere arbejder tæt sammen med virksomhederne i 
Dandy Business Park for innovation, uddannelse, demonstration, forretningsudvikling, 
kommercialisering, mentoring, investor og netværk. 
v/ Jørgen Andersen CEO Dandy Business Park 
 
 

10.00 – 11.00 Fremvisning af Dandy Business Park 
Over 150 virksomheder med ca. 750 videnmedarbejdere har adresse i Dandy Business 
Park. Parken rummer 5 kontorhuse: Green Tech House, Resilience House, Green Tech 
Lab, Food Innovation House og Advice House. Vi ser nærmere på faciliteterne og drøfter 
styrker og udfordringer undervejs.  
 
 

11.00 – 12.00 Triple Helix – en platform for værdiskabelse 
Triple Helix er en model for samarbejde mellem universitet, erhvervsliv og det offentlige 
og bygger på ideen om at partnerskaber baner vejen for innovation og vækst. Men det 
sker ikke af sig selv – det kræver noget af de involverede parter at skabe dynamiske 
tværgående samarbejder. Med de rette redskaber og metoder kan man undgå de typiske 
udfordringer som manglende fremdrift, forskellige forståelser af det fælles mål og en 
oplevelse af, at det tværgående samarbejde ikke skaber værdi.  
  



 

 
 

Oplægget stiller skarpt på dynamikker og muligheder i tværgående samarbejder og 
introducerer den nyeste viden samt konkrete redskaber og metoder til udvikling af 
stærke, værdifulde partnerskaber til gavn for alle parter i Triple Helix-samarbejdet. 
v/ Ph.d. Jacob Jørgensen 
 
 

12.00 – 12.30 Bus til Vejle Centrum/havn 

12.30 – 13.30 Frokost på ”Remouladen” - Et dynamisk køkken med jordforbindelse 
Håndværksmæssig har Restaurant Remouladen stærke rødder i det danske køkken og 
den franske madlavningstradition. Smagen er alfa omega - og dét uanset, hvor man 
finder inspiration. Med en fortid fra blandt andet AOC og D’Angleterre Kitchen inspirerer 
og opdaterer køkkenchef Daniel McBurnie løbende menuen. 
 

13.30 – 14.30 Fremvisning af Fjordenhus 
Fjordenhus er den nye ikoniske bygning på Vejles havnefront og hovedsæde for Kirk 
Kapital A/S. Den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson har designet huset, som 
repræsenterer nye byggeteknikker og kunstværker forenet i én bygning. 
 
 

14.30 Afrunding og afrejse 

 


