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Velkommen til Erhvervsfremmedøgnet 2021 

Ved dette års Erhvervsfremmedøgn mødes vi i 

Skive - en visionær nordvestjysk kommune med 

en markant ambition om grøn vækst. 

Her skal vi opleve fremsynet byplanlægning og et 

tydeligt fokus på greentech.  

Vi vil desuden forberede os på en kommende 

vigtig begivenhed, der vil møde os i 2023 - nemlig 

evaluering af erhvervsfremmesystemet. 

Regeringen vil gennemføre en evaluering af 

erhvervsfremmereformen, når den første 

strategiperiode for Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse udløber. Perioden 

frem til 2023 skal således give 

erhvervsfremmesystemet ro til at virke, og et 

bedre grundlag for at vurdere, om det fungerer 

efter hensigten. Vi kender endnu ikke omfanget 

og dybden af 2023-evalueringen, men de lokale 

erhvervsfremmeaktører vil have en naturlig fordel 

af at få belyst sine mange resultater efter en valid 

og fyldestgørende metode. Det skal dog gøres 

rigtigt ! 

Evalueringen er vigtig. Den kan give anledning til 

både at drage nye økonomiske konsekvenser – 

og igangsætte nye omstruktureringer af systemet. 

DEF’s forberedelse vil bestå i at vise LES’ 

styrkepositioner, lade virksomhederne blive hørt, 

og fejre vores succeser sammen med dem. 

Den uundværlige lokale komponent 

Reformresultatet i 2018 demonstrerede, at vi har 

behov for at forberede os godt på 2023-

evalueringen. Hvis vi skal gøre os håb om at blive 

målt på vores præmisser, med forståelse for vores 

styrker og brede opgaveportefølje, må vi 

tydeliggøre DEF-medlemmernes arbejde og deres 

nytte for virksomhederne. Vi må skabe en 

videnbank – et ”udstillingsvindue” hvor værdien af 

vores lokalkendskab og mange tillidsbårne 

virksomhedsrelationer bliver tilgængelig og 

forståelig. 

Den lokale erhvervsfremme er garanten for en 

stabil efterspørgselsorientering i 

erhvervsfremmesystemet. Men vi er nødt til at 

bevare vores ressourcer, hvis vi skal løfte 

opgaven. De budskaber skal vi have gjort tydelige 

inden 2023-evalueringen. 

Videnbank for lokal erhvervsfremme 

På Erhvervsfremmedøgnet vil DEF præsentere sit 

forslag til en public affairs indsats, hvor 

videodokumentarer og analyser, kan vise LES fra 

virksomhedernes perspektiv og fortælle om 

styrken og nytten af vores arbejde. Vi håber, at 

din organisation vil bidrage med sine 

succeshistorier.  

Lad os sammen lægge sporene til at tydeliggøre 

LES i de kommende år – særligt som optakt til 

evalueringen af erhvervsfremmesystemet i 2023. 

Vi starter rejsen nu, vær med fra start, og giv dit 

bidrag til at fremtidssikre LES. 

Fokus på Skives Green Lab 

Vores besøg i Skive er i denne forbindelse yderst 

velvalgt. Business Skive som godt eksempel på 

velfungerende lokal erhvervsfremme. Vi skal bl.a. 

se nærmere på deres imponerende greentech 

satsning og prioriteringen af samarbejdet med det 

lokale erhvervsliv. 

Vi ser frem til at mødes med jer alle fysisk efter en 

lang Corona-pause. På gensyn i Skive!  

 

 
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 

 

• En førstehåndsbeskrivelse af Folketingets beslutningsprocesser og indblik i interessante facetter af 

interessevaretagelse på Christiansborg. 

 

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

bagvedliggende teknisk økosystem 

 

• Et overblik over relevante nye produkter og services hos Teknologisk Institut, som kan styrke din 

lokale erhvervsservice. 

 

• Og mulighed for fysisk networking med kollegaer fra hele landet – for første gang i alt for lang tid !  

 

 
 
 
Praktiske oplysninger 
 
 
Dato:  
9. – 10. september 2021 
 
 
Konferencen afholdes på:  
Hotel Strandtangen, Strandvejen 28, 7800 Skive 
 
 
Tilmelding:  
Pladserne besættes efter først-til-mølle princippet. Tilmeldingsfristen er fredag d. 25.6 (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 9. september 

  

 
12.00 - 

 

Ankomst og registrering til Erhvervsfremmedøgnet 2021 

12.00 – 12.50 Frokost i hotellets restaurant 

13.00 – 13.10 Velkomst 
v/ DEF-bestyrelsesformand Peter Bo Andersen 
 
 

13.10 – 14.00 Fra Erhvervsrådet til Folketinget 
Tidligere erhvervsdirektør i Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Kenneth Mikkelsen, 
blev i april medlem af Folketinget for partiet Venstre. Kenneth vil i et kort indlæg fortælle 
om sine indledende erfaringer på Slotsholmen og reflektere over, hvordan en baggrund i 
den lokale erhvervsfremme giver særlige perspektiver på erhvervspolitikken. Med dette 
udgangspunkt vil han beskrive Folketingets beslutningsprocesser og give indblik i 
interessante facetter af interessevaretagelse på Borgen. Der er afsat tid til efterfølgende 
dialog. 
v/ Folketingsmedlem Kenneth Mikkelsen (V) 
 

14.00 – 14.20 Networking 
 

14.20 – 16.00 Videodokumentation af den lokale erhvervsfremmes arbejde (koncept-
præsentation) 
Begrebet lokal erhvervsfremme dækker over mange aktiviteter og kan være svært at 
overskue for beslutningstagere og stakeholders, der ikke beskæftiger sig med det til 
dagligt. DEF ser derfor en strategisk fordel i, at vi i fællesskab skaber en solid og 
konsistent dokumentation af vores indsatser. Forslaget er at lade et professionelt 
produktionsselskab og en journalist skabe en videnbank af præsentationsvideoer, hvor 
stærke virksomhedscases kan supplere DEF’s beskrivende analysearbejde – og virke 
både som et ”udstillingsvindue” målrettet eksterne, og en intern gensidig 
inspirationskilde for DEF-medlemmerne. Dette samlede narrativ vil være en rejse ind i 
lokal erhvervsfremmes unikke kvaliteter og et solidt argument for, hvorfor 
erhvervsfremmesystemet har brug for mere – og ikke mindre – lokal erhvervsfremme. 
Der er sat tid af til en åben drøftelse og fælles idégenerering omkring konceptet. 
 

16.00 – 16.15 Networking 
 

16.15 – 17.00 Nye stærke værktøjer til den lokale erhvervsfremme post-corona 
Hvordan kan kombinationen af de lokale erhvervsfremmeaktørers virksomhedsrelationer 
og GTS’ernes teknologiske og kommercielle specialkompetencer styrke virksomhederne 
post-corona? Kan vi, via eksisterende - eller nye – projekter og services, skabe stærkere 
forudsætninger for lokale virksomheders vækst? Hvordan kan vi f.eks. bidrage ind i 
deres: krise-resiliens, grønne omstilling, mv.? Vi drøfter, hvad et samarbejde mellem 
Teknologisk Institut og DEF-medlemmerne kan indeholde, og idégenererer på konkrete 
nye fælles initiativer. 
v/ Centerchef Lene Grønning, Teknologisk Institut og sekretariatschef Jakob Rothborg, 
DEF 
 
 



 

 
 

17.00 – 17.45 DEF Regionsmøder 
DEF-regionerne afholder møder - efter behov og med egen dagsorden 
(særskilt indkaldelse) 
 

19.00 - Middag i hotellets restaurant 
m/ underholdning 
 
 
 
 
 

Fredag 10. september 

  

 
7.00 – 8.30 

 
Morgenmad for overnattende gæster 

8.30 – 9.15 Introduktion til Skives grønne profil 
v/ klimakoordinator Karl Kroghshede, Skive Kommune 
 

9.15 – 9.45 Introduktion til Green Lab 
v/udviklingschef Philip Sviatchenko, Green Lab Skive 

9.45 – 10.15 Bustur til Green Lab (samling foran hotellets hovedindgang) 
 

10.15 – 11.50 Rundvisning og virksomhedsbesøg i Green Lab Skive 
GreenLab er verdens første rigtige grønne industrielle business park. Her genererer man 
bæredygtig energi, forsyner det til virksomhederne i parken, og omdanner det til varme, 
electrofuels, og andre grønne produkter. I parken er alt forbundet via SymbiosisNet™ – 
et intelligent netværk af energi og data, som lader virksomhederne dele deres overskud 
og ressourcer. 
v/udviklingschef Philip Sviatchenko, Green Lab Skive 
 
 

11.50 – 12.20 Bustur tilbage til hotellet 
 
 

12.20 – 13.00 Big Blue byplanlægningen og Skives erhvervsstrategi 
I 2015 modtog Skive Kommunes borgere en folkegave foræret af SparVest Fonden. 
Gaven er en vision for udviklingen af Skive udarbejdet af arkitektfirmaet Bjarke Ingels 
Group (BIG). Den indeholder store planer og visioner for Skive, hvor formålet er at gøre 
Skive mere attraktiv for nye borgere. Her ses åen som potentiale for udvikling og ophold 
nær skønne naturmæssige arealer. Derudover er målet at tiltrække flere nye borgere, og 
i stedet for at passivt at se til mens flere og flere danskere vælger at bosætte sig i de 
store byer, vil Skive gøre en proaktiv indsats. 
v/ Kommunaldirektør Thomas Lindberg 

13.00 – 14.00 Frokost på hotellet 

  
14.00 Afrunding og afrejse 

 

 


