
 

 

 

  

 

 

Nye retninger for erhvervsfremmesystemet? 

Erhvervsfremme dobbelt-event 

Kolding 6. – 7. oktober 2022 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
Velkommen til et ”erhvervsfremme dobbelt-event” 

 
Fokus på de fremtidige rammer for LES 
DEF’s kommende halvårsmøde bliver sammensat 
lidt anderledes, end vi plejer. Anledningen er, at 
DEF – sammen med Trekantomraadet Danmark 
og SDU – fejrer lanceringen af det nye Center for 
Bæredygtig Erhvervsfremme på Syddansk 
Universitet. Denne fejring sker d. 6. oktober i 
Kolding. Vi har derfor valgt at afholde vores 
traditionelle Årsmøde dagen efter d. 7. oktober 
på Hotel Kolding Fjord. 
 
Begge events fokuserer på 
erhvervsfremmesystemets aktuelle performance 
– og de ændringer systemevalueringen i 2023 
kan/bør bringe med sig.  
Ved lanceringseventen hos SDU vil både 
repræsentative virksomheder, og et panel af key-
stakeholders i erhvervsfremmesystemet, således 
debattere spørgsmål som:   
”Hvordan hjælper vi virksomhederne bedst i 
erhvervsfremmesystemet?” og ”Hvordan 
organiserer vi bedst hjælpen til virksomhederne?” 
 
DEF’s Årsmøde 2022 
Torsdag d. 6. oktober afsluttes på Hotel Kolding 
Fjord, hvor vi samler op på dagens drøftelser, og 
de konsekvenser disse kan have for DEF’s public 
affairs arbejde frem mod 2023.  
 
Fredag d. 7. oktober gør vi status på DEF’s 
aktuelle public affairs arbejde – både lokalt i 
kommunerne og i foreningsregi hos sekretariatet. 
 
Efterfølgende skal vi høre om de spændende 
erfaringer, COWI har gjort gennem de ca. 500 
evalueringer af erhvervsfremmeprojekter, som 
konsulentvirksomheden har gennemført. Vi skal i 
fællesskab drøfte, hvordan LES oplever de 

eksempler på styrker og udfordringer i 
projekterne, som fremhæves i indlægget. 
 
Herefter præsenterer KL sine positioner frem 
mod evalueringen i 2023 – og DEF-medlemmerne 
får her mulighed for at orientere KL om lokale 
eksempler og præferencer. 
  
DEF-generalforsamling ultimo oktober 
Da Årsmødet i år afholdes tidligere end normalt 
kan revisor ikke nå at revidere årsregnskabet. 
Generalforsamling afholdes derfor som et separat 
event ultimo oktober. Der tilgår en invitation 
inden længe. 
 
DEF regionsmøder 
Årsmødet afsluttes med møder i de 6 DEF-
regioner. Regionerne definerer selv 
mødeindholdet efter egne individuelle og 
aktuelle dagsordner. 
 
Kollegial networking og erfaringsudveksling 
Dansk Erhvervsfremmes årsmøde er en unik 
lejlighed til at netværke med kollegaer fra hele 
landet. Gå derfor ikke glip af Årsmødet 2022 og 
de vigtige input til det kommende års lokale 
indsatser. 
På gensyn i Kolding! 
 

 
 
 

 
 
 
Peter Bo Andersen 
Bestyrelsesformand 
Dansk Erhvervsfremme 

 



 

 

 
 

PROGRAM 
 

 

Torsdag 6. oktober (SDU, Universitetsparken 1, Kolding) 
 
Center for Bæredygtig Erhvervsfremme, SDU, Dansk Erhvervsfremme og Trekantomraadet Danmark 
arrangerer torsdag d. 6. oktober en halvdagskonference om fremtidens danske erhvervsfremmeindsats. 
 
Formålet med konferencen er at bringe relevante aktører sammen for åbent at diskutere, hvorledes den 
danske erhvervsfremmeindsats kan styrkes yderligere til gavn for virksomheder og samfundet som helhed. 
 
Efter det store eftersyn i 2016 blev store dele af erhvervsfremmesystemet omorganisereret og forenklet i 
2019, og det giver derfor god mening, forud for det planlagte eftersyn i 2023, at genbesøge flere af de 
centrale elementer i omorganiseringen og forenklingen. 

 
 
13:00-13:20 – Velkomst 

 v. centerleder Mads Bruun Ingstrup, Center for Bæredygtig Erhvervsfremme) og sekretariatschef Jakob 

Rothborg, Dansk Erhvervsfremme 

 

13:20-13:40 - Åbningsinterview: Hvad siger virksomheder om erhvervsfremmesystemet? 

v/ Interviewer og ordstyrer: sekretariatschef Jakob Rothborg, Dansk Erhvervsfremme 

 

13:40-14:30 - Paneldebat: Hvordan hjælper vi virksomheder bedst i erhvervsfremmesystemet? 

• Bestyrelsesformand Christian Motzfeldt, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

• Erhvervsdirektør Jens Enevold Kristensen, Erhverv Randers 

• Erhvervschef Karen Brosbøl Wulf, Gladsaxe Kommune 

• Adm. direktør Niels Erik Haug-Larsen, Erhvervshus Fyn 
 

Interviewer og ordstyrer: centerleder Mads Bruun Ingstrup, Center for Bæredygtig Erhvervsfremme 

 

14:30-15:00 - Pause med let forfriskning 

 

15:00-15:40 - Paneldebat: Hvordan organiserer vi bedst hjælpen til virksomheder? 

• Bestyrelsesformand Christian Motzfeldt, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

• Adm. direktør Morten Bjørn Hansen, Business Kolding 

• Leder af Analyse & Ekstern Udvikling, Ann Elisabeth Bjerrehøj, Ringkøbing-Skjern Kommune 

• Adm. direktør Katrine Paaby Joensen, Erhvervshus Hovedstaden 
 

Interviewer og ordstyrer: centerleder Mads Bruun Ingstrup, Center for Bæredygtig Erhvervsfremme 



 

 

 
 
15:40-16:00 – Opsamling 

 v. centerleder Mads Bruun Ingstrup, Center for Bæredygtig Erhvervsfremme og strategisk konsulent Søren 

Birkelund Pedersen, Trekantomraadet 

 
 

16.00 – 16.45: Transport på egen hånd til DEF-Årsmøde på Hotel Kolding Fjord, Fjordvej 154, Kolding 
 
 

 
DEF’S ÅRSMØDE PROGRAM 
Hotel Kolding Fjord, Fjordvej 154, Kolding 
 
 
16.45 – 18.30 Opsamling på SDU lanceringseventen set fra et DEF-perspektiv 
 v/sekretariatschef Jakob Rothborg, DEF 
 
19.00 –  Middag i hotellets restaurant 
 

 
 
Fredag 7. oktober  
 
 
 
07.00 – 09.00  Morgenmad på Hotellet (for overnattende deltagere) 
 
09.00 – 09.45 Siden sidst i DEF’s evalueringsforberedelse 

Sekretariatet fremlægger de seneste aktiviteter i public affairs indsatsen frem mod 
evalueringen af erhvervsfremmesystemet i 2023 – og drøfter kommende aktiviteter med 
medlemmerne. 
 v/sekretariatschef Jakob Rothborg, DEF og public affairs konsulenterne Mads Andersen og 
Mikkel Lundemann Rasmussen 

 
09.45 – 10.00 Networking 
 
10.00 – 10.45 Hvordan skaber vi et bæredygtigt erhvervsfremmesystem? 

COWI har siden 2015 gennemført mere end 500 evalueringer af 379 
erhvervsfremmeprojekter, og har på den baggrund høstet utallige indsigter i både 
konstruktive og problematiske tilgange til projekter og interaktionen mellem virksomheder 
og erhvervsfremmeaktører. Projekt- og markedschef Morten Brunø vil skitsere nogle af de 
hyppige udfordringer, erhvervsfremmeprojekter synes at have – og vil desuden fremhæve 
centrale spørgsmål som key-stakeholders med fordel kunne forsøge at besvare i 
bestræbelserne på at udvikle et mere effektivt erhvervsfremmesystem.     
v/ projekt- og markedschef Morten Brunø, COWI 

 
 



 

 

 
 
10.45 – 11.30 Erhvervsfremmesystemet anno 2022-23 set fra KL’s Erhvervsudvalg 

Erhvervsfremmesystemet står foran sin første store post-reform evaluering i 2023. KL vil, på 
baggrund af kommunale erfaringer i perioden 2019-2022, skitsere de funktioner og 
aktiviteter, som kommunerne finder vigtigst at opretholde i det fremtidige 
erhvervsfremmesystem – samt de punkter, hvor man med fordel kan tænke i justeringer 
eller konstruktive alternativer. Desuden berøres kort KL’s ønsker til rammerne for 
evalueringen i 2023. Indlægget afsluttes med en dialog med salen.  
v/ udvalgsformand Johan Brødsgaard, KL’s Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg 
 

11.30 – 11.45 Networking  
 
11.45 – 12.15 Nyt forsikrings- og pensionskoncept målrettet SMV’er 

Mange små virksomheder oplever endog meget store omkostninger ved køb af forsikring, 
sundhedsordning og pension på individuel basis. På initiativ af Udvikling Vejen er der derfor 
blevet forhandlet et tilbud på plads, der udnytter den store volumen af disse virksomheder i 
en typisk medlemskreds hos en lokal erhvervsfremmeaktør. Denne stordriftsfordel skaber 
betydeligt lavere priser i forhold til omkostningen, hvis virksomheder skulle købe dækning på 
egen hånd.  
Kort fortalt tilbyder Pensionsselskabet ApS et meget let tilgængeligt, og konkurrencedygtigt 
koncept på både priser og vilkår, til mindre virksomheder. Konceptet vil kun være 
tilgængeligt for virksomhederne via DEF-medlemmer, men det er naturligvis frivilligt om den 
lokale DEF-medlemsorganisation ønsker at formidle det. 
v/ erhvervsdirektør Ulrik Kragh, Udvikling Vejen & CEO Stig Wetterstrøm, Pensionsselskabet 
ApS 

 
12.15 – 13.00 DEF-regionsmøder 

DEF’s regioner afholder møder med egne individuelle dagsordner 
 
13.00 – 14.00 Frokost i hotellets restaurant 
 
14.00 - Afsked og hjemrejse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
 
Dato: 
6. - 7.  oktober 2022 
 
 
Konferencen består af 2 events, der afholdes på separate venues: 
 

1) Lanceringsevent for Center for Bæredygtig Erhvervsfremme 
Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding  
(torsdag eftermiddag) 
 

2) DEF-Årsmøde 2022 
Hotel Kolding Fjord, Fjordvej 154, DK-6000 Kolding 
(torsdag aften og fredag) 
 

Priser 
➢ Begge events (inkl. overnatning) kr. 2.950 ,- 
➢ Begge events (ex. overnatning) kr. 2.090 ,- 
➢ Kun lanceringsevent på SDU (torsdag d. 6. oktober kl. 13.00 – 16.00)  kr. 0 ,- 
➢ Kun DEF-Årsmøde på Hotel Kolding Fjord (inkl. overnatning) kr. 2.950 ,- 
➢ Kun DEF-Årsmødets fredagsprogram kr. 1.890 ,- 

 
 
Tilmeldings-deadline 
Tilmeldingen kan ske senest mandag d. 5. september kl. 12.00 via denne webside 

https://www.danskerhvervsfremme.dk/def/def-ed/

