
 

 
 

 

 

Får erhvervslivet nok ud af 

Erhvervsfremmesystemet? 

 

 

 

Forberedelse til system-evalueringen i 2023 

 

 

DEF’s Erhvervsfremmedøgn 

Horsens, 2. – 3. juni 2022 

 



 

 
 

Velkommen til Erhvervsfremmedøgnet 2022 

 

Erhvervsfremmedøgnet 2022 tager os til Horsens 

Kommune – en kommune i det østjyske bybånd 

med høj vækst og en bred vifte af lokale 

erhvervsfremmeinitiativer.  

Vi skal her bl.a. sparre med hinanden om vores 

ønsker til udformningen af den kommende 

evaluering af erhvervsfremmesystemet i 2023. 

Vurdering ud fra 3 perspektiver 

Som ramme for drøftelsen af evalueringen vil vi 

foretage en nøgtern og fair vurdering af tre 

perspektiver af erhvervsfremmesystemet ud fra 

vores praktiske erfaringer.  

• Kundeperspektivet: Virksomhedernes 

match med erhvervsservice-leverancer 

• Ejerperspektivet: Kommunernes udbytte 

og ejerskab.  

• Leverandørperspektivet: Den 

funktionelle opdeling ml. lokal og 

specialiseret erhvervsservice. 

Vores vurdering af perspektiverne, ud fra konkrete 

oplevelser fra hele landet, vil kvalificere DEF’s 

anbefalinger til evalueringsprocessen. Er der 

f.eks. akutte problematikker, man bør rette op på 

før evalueringen? Hvilke måleparametre bør 

inkluderes i evalueringen? Og hvilke problemfelter 

bør efterfølgende adresseres med data fra 

evalueringen? 

Lokalerhvervsfremme.dk 

Den lokale erhvervsfremme har længe manglet et 

single-point-of-entry til viden om de mange 

bredtfavnende aktiviteter hos lokale 

erhvervsfremmeaktører. På 

Erhvervsfremmedøgnet præsenteres rammerne 

for en forhåbentlig kommende righoldig og 

informativ online videnressource om lokal 

erhvervsfremme. Platformen kræver både input 

fra DEF-sekretariatet og DEF-medlemmerne, og 

vi drøfter mulighederne i emner, formater, 

ressourcer, mv.  

 

 

Modstandsdygtig.dk 

De seneste års kriser har ændret de fremtidige 

spilleregler for ledere og organisationer. 

Krisestyring og omstilling af forretningen er nye 

centrale discipliner. Vi skal derfor høre mere om 

lokale erhvervskonsulenters muligheder for at 

sikre lokale fremstillingsvirksomheder et 

organisatorisk beredskab, og en grundig 

systematik, til at styre bedst muligt gennem kriser 

– og dermed fastholde lokale arbejdspladser. 

Nyt DEF-bestyrelsesformandsnetværk 

På baggrund af en række opfordringer har DEF 

besluttet at oprette et netværk for 

bestyrelsesformænd i lokale 

erhvervsfremmeorganisationer. Denne kreds kan 

drage nytte af kollegial sparring på tværs af 

geografi og organisatorisk set-up, og er desuden 

en potentielt meget værdifuld dialogpartner for 

DEF – og andre interesserede organisationer. 

Lokal erhvervsfremme i Horsens 

Fredag d. 3. juni vil Business Horsens tage os på 

en tour-de-force igennem deres lokale 

erhvervsfremmeindsats. Dagen vil give os rig 

lejlighed til at udveksle lokale erfaringer med 

aktiviteter og services.  

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 Horsens d. 2. juni !  

 
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 kommende reformevaluering 

 

• Input til argumentationen om værdien af lokal erhvervsfremme - og en ny videnressource med data 

om aktiviteter, ressourcer, samarbejder og arbejdsformer hos lokale erhvervsfremmeaktører  

 

• Viden om indholdet i et nyt bestyrelsesformandsnetværk, der skal tilbyde kollegial sparring på tværs 

af geografi og organisatorisk set-up 

 

• Nye værktøjer til at arbejde med lokale virksomheders krise-resiliens og dermed sikre lokale 

arbejdspladser 

 

• Et spændende indblik i Business Horsens’ erhvervsfremmeindsats   

 

• Og mulighed for networking med kollegaer fra hele landet 

 

 
Praktiske oplysninger 
 
 
Dato:  
2. – 3. juni 2022 
 
 
Konferencen afholdes på:  
Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens. 
 
 
 
Tilmelding:  
Pladserne besættes efter først-til-mølle princippet. Tilmeldingsfristen er fredag d. 29.4 (Bemærk: 
begrænset antal pladser) 
 
 
 
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,-  

 



 

 
 

PROGRAMMET 

Torsdag 2. juni 

  

 
12.00 - 

 

Ankomst og registrering til Erhvervsfremmedøgnet 2022 

12.00 – 12.50 Frokost på Hotel Opus 

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

13.10 – 13.50 DEF medlemsundersøgelse 2022 
En præsentation af årets medlemsundersøgelse med dybdegående indsigter i de lokale 
erhvervsfremmeaktørers aktiviteter, ressourcer, samarbejder og arbejdsformer.  
 

13.50 – 14.00 Networking 
 

14.00 – 16.00 3 perspektiver på erhvervsfremmesystemet med konsekvenser for evalueringen 
Vi drøfter nedenstående udsagn i 3 workshops på baggrund af forskellige perspektiver 
og konkrete lokale oplevelser: 
 

• Kundeperspektivet: Virksomhedernes match med erhvervsservice-leverancer 

• Ejerperspektivet: Kommunernes udbytte og ejerskab.  

• Leverandørperspektivet: Den funktionelle opdeling ml. lokal og specialiseret 
erhvervsservice. 

 
Resultaterne fra de tre workshops vil være med til at kvalificere DEF’s anbefalinger til 
udformningen af den kommende evaluering. 
v/ sekretariatschef Jakob Rothborg, DEF, public affairs konsulenterne Mads Andersen 
og Mikkel Lundemann Rasmussen, Mads & Mikkel. 
 

16.00 – 16.15 Networking 
 

16.15 – 17.00 Nyt DEF-bestyrelsesformandsnetværk 
På baggrund af en række opfordringer har DEF besluttet at oprette et netværk for 
bestyrelsesformænd i lokale erhvervsfremmeorganisationer. Denne kreds kan drage 
nytte af kollegial sparring på tværs af geografi og organisatorisk set-up, og er desuden 
en potentielt meget værdifuld dialogpartner for DEF – og andre interesserede 
organisationer. Bestyrelsesformændene repræsenterer nemlig et unikt udsnit af 
målgruppen for LES (virksomhederne), der samtidig har et indgående strategisk og 
praktisk kendskab til aktiviteterne i den lokale erhvervsfremme. Deres vurderinger vil 
således have stor vægt i fremtidige drøftelser om erhvervsfremmesystemet. 
v/ sekretariatschef Jakob Rothborg, DEF 
 

17.00 – 18.00 DEF Regionsmøder 
DEF-regionerne afholder møder - efter behov og med egen dagsorden 
(særskilt indkaldelse) 
 

19.00 - Middag på hotellet 
m/ underholdning 
 
 
 



 

 
 

Fredag 3. juni 

  

 
7.00 – 9.00 

 
Morgenmad for overnattende gæster 

9.00 – 9.45 Konkrete redskaber til krise-resiliens hos SMV’er 
De seneste års kriser har ændret de fremtidige spilleregler for ledere og organisationer. 
Krisestyring og omstilling af forretningen er nye centrale discipliner. Vi skal derfor høre 
mere om lokale erhvervskonsulenters muligheder for at sikre lokale 
fremstillingsvirksomheder et organisatorisk beredskab, og en grundig systematik, til at 
styre bedst muligt gennem kriser – og dermed fastholde lokale arbejdspladser 
v/ centerchef Jan Overgaard, Teknologisk Institut 
 

9.45 – 12.00 Lokal erhvervsfremme – set fra Horsens 
Business Horsens forbereder et spændende indblik i det lokale erhvervsfremmearbejde. 
Indholdet annonceres snarest, men vi kan godt love både værdifulde pointer og 
interessante nye perspektiver på den lokale indsats. 
 
 

12.00 – 12.20 Networking 
 
 

12.20 – 13.00 Lokalerhvervsfremme.dk – tydeligere lokale erhvervsfremmeaktører 
Den lokale erhvervsfremme har længe manglet et single-point-of-entry til viden om de 
mange bredtfavnende aktiviteter hos lokale erhvervsfremmeaktører. På 
Erhvervsfremmedøgnet præsenteres rammerne for en forhåbentlig kommende righoldig 
og informativ online videnressource om lokal erhvervsfremme. Platformen kræver både 
input fra DEF-sekretariatet og DEF-medlemmerne, og vi drøfter mulighederne i emner, 
formater, ressourcer, mv. 
v/ sekretariatschef Jakob Rothborg, DEF 
 

13.00 – 14.00 Frokost på hotellet 

  
14.00 Afrunding og afrejse 

 

 


