
 

 

 

LOKAL ERHVERVSFREMME 2021 
 

 

 

 

 

2 STRATEGI-WEBINARER 3.- 4. MARTS 
 



 
 

Fra fysisk møde til webinar 

Da vi næppe kan afholde vores udskudte DEF-halvårsmøde fysisk primo marts, har vi valgt at gennemføre 

arrangementet i et kort digitalt format.  

I to digitale events vil vi analysere den lokale erhvervsfremmes aktuelle situation og fremtidsperspektiver 

anno 2021. Vi vil således fokusere på aktører og indsatser, der kan styrke vores arbejde med erhvervslivet 

post-corona, samt indholdet og konsekvenserne af den nye rammeaftale for Erhvervshusene, der tegner 

relationerne mellem Erhvervshusene og LES i perioden 2021-23.  

 

Vi fokuserer på: 

• Konkrete specialiserede erhvervsservicetilbud og projektmuligheder i et styrket samarbejde med 

GTS-institutterne 

• Orientering om DI’s forventninger til rammeaftalerne for Erhvervshusene og udviklingen af det 

lokale erhvervsklima   

• Fortrolig kollegial sparring i små grupper om praktisk erhvervsservice og lokale erfaringer fra 

erhvervsfremmesystemet. 

 

De 2 webinarer 

 

Webinar 1: Onsdag 3. marts kl. 13.00 – 14.30 

 

13.00 – 13.15:  

Perspektiverne ved øget samarbejde mellem den lokale erhvervsfremme og GTS-institutterne 
Teknologisk Instituts divisionsdirektør for Produktion Anne-Lise Høg Lejre præsenterer sine visioner for et 

stærkere samarbejde mellem GTS-institutterne og den lokale erhvervsfremme. Centerchef Lene Grønning, 

der selv har en baggrund som erhvervsdirektør, uddyber en række konkrete områder, hvor en øget synergi 

vil kunne skabe værdi for det lokale erhvervsliv.  

v/ divisionsdirektør Anne-Lise Høg Lejre og centerchef Lene Grønning, Teknologisk Institut 

 

13.15 – 14.30: 

3 fokuserede spor 

Efter indlægget fordeler vi os på 3 spor med individuelle indlægsholdere fra TI. Her konkretiserer vi, 

hvordan du har mulighed for at trække på den specialiserede erhvervsservice og projekter hos TI. 

(Du vælger spor i tilmeldingsmodulet). 

• Spor 1: TI–Inkubator 

Tilbuddet er målrettet iværksættere, der har brug for sparring omkring deres produkt. Det kan 



 
være særlige undersøgelser i forhold til certificeringer, produktdesign eller bæredygtighed. 

Desuden tilbydes markedsvalidering, der gør iværksætterne mere klar til at kunne søge 

investeringer. 

Læs mere  

  

• Spor 2: Virksomhedsrettede projektsamarbejder 

Teknologisk Institut har omfattende erfaring med virksomhedsrettede projekter støttet af 

Industriens Fond – fx Servitize, New Normal og AI.  

Vi ser eksempler på resultaterne fra de tre temaer og går i dialog om mulige fremtidige 

samarbejder mellem TI og DEF-medlemmerne. Vi har en fælles interesse i at løfte SMV’erne 

kompetencemæssigt – kan vi skabe synergier ved at bruge hinandens styrker? 

 

• Spor 3: Opfinderrådgivningen 

Opfinderrådgivningen oplevede i 2020 sin hidtil største søgning. Danskerne vil meget gerne arbejde 

med at videreudvikle deres nye ideer. Vi får eksempler på lokale Opfinderaftener og gennemgår 

proceduren for henvendelser og lokal markedsføring. 

Læs mere 

 

 

Webinar 2: Torsdag 4. marts kl. 09.00 – 10.30 

 

09.00 – 09.40:  

DI’s fokus på erhvervsudvikling og decentral erhvervsfremme 
DI har i de seneste måneder markeret et intensiveret fokus på kommunerne som omdrejningspunkt i 

erhvervsfremmesystemet. Chefen for DI’s regionalafdelinger giver os sine pejlemærker for arbejdet med at 

styrke det lokale erhvervsklima, og kommenterer desuden på de nye rammeaftaler for Erhvervshusene. Der 

vil være tid til at stille spørgsmål. 

v/, underdirektør Annette Christensen, DI 

 

09.40 – 10.30:  

Break-out sessions (kollegial sparring) 

Efter indlægget fordeles DEF-medlemmerne i små gruppe-sessioner (3-4 personer). Du får her kollegial 

sparring og nye perspektiver på dit daglige arbejde fra andre DEF-medlemmer fra de øvrige regioner.  

(Du vælger spor i tilmeldingsmodulet). 

 

• Konsulent-spor (målrettet alle der vejleder virksomheder) 
- bordet rundt: hvem er hvem? Kort introduktion til gruppemedlemmerne. 

 

- hvilke erfaringer har vi taget med os fra Corona-krisen (mht. kommunikation, erhvervsservice, 

arbejdsmetoder, mv.)? Giver det også mening post-Corona? 

https://www.teknologisk.dk/ydelser/ti-inkubator/40335
https://www.teknologisk.dk/ydelser/opfinderraadgivning/771?cms.query=ti+opfinderr%E5dgivning


 
 

- hvilke dele af vores arbejde giver mest værdi for virksomhederne – og kan vi forudsige det på 

baggrund af virksomhedens: branche, alder, ledelse, osv.? Hvor støder vi på udfordringer?  

 

- hvordan benytter vi Erhvervshuset i vores erhvervsservice? Hvilke erfaringer har vi med dem og 

andre erhvervsfremmeaktører? (fx GTS-institutter, Connect Denmark, Young Enterprise, etc.). Hvor 

har vi skabt succeser i samarbejde med dem?   

  

 

• Direktør-spor (målrettet ledelsen i din organisation) 
- bordet rundt: hvem er hvem? Kort introduktion til gruppemedlemmerne. 

 

- refleksioner over rammeaftalen for Erhvervshusene og dens betydning for lokal erhvervsfremme? 

 

- hvilke lokale strategier har vi for samspillet med det øvrige erhvervsfremmesystem? Hvornår giver 

det mening - og hvornår giver det ikke mening? 

 

- hvordan arbejder vi med at styrke relationerne til det lokale erhvervsliv?  

 

- hvordan kan vi fremadrettet i fællesskab styrke kompetencer, anseelse og ressourcer hos den 

lokale erhvervsfremme? 

 

 

Praktiske oplysninger  

 

Event-gebyr:  700 kr. + moms. Gebyret giver adgang for alle medarbejdere i din organisation til begge 

webinarer. Hver deltager udfylder en individuel tilmelding og vælger spor. Der sendes kun én faktura på 700 

kr. + moms pr. organisation. 

Tilmeldingsfrist senest mandag 1. marts. Links til de to webinarer sendes pr. mail direkte til deltagerne. 

>> Gå til tilmeldingsformularen 

Har du spørgsmål til de to webinarer, kan du kontakte sekretariatet på info@danskerhvervsfremme.dk  

 

https://www.danskerhvervsfremme.dk/def/def-aarsmoede/
mailto:info@danskerhvervsfremme.dk

