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Velkommen til DEFteruddannelsen 2023 

 

At arbejde i det lokale erhvervsfremmesystem 

kræver stor alsidighed og stærke kompetencer på 

meget forskellige områder:  

Du skal kunne levere en skarp og effektfuld 1-1 

vejledning af virksomheder og bringe dem tættere 

på deres mål inden for et bredt felt af 

emneområder.  

Du skal desuden kunne bidrage i 

projektsammenhænge med en bred aktørkreds – 

hvilket kræver, at du forstår din lokale kommunes 

indre aktørsamspil og placering i en samlet 

landsdækkende kontekst.  

Derudover skal du have et særligt fokus på 

effekten af dit arbejde og være god til at 

kommunikere dine resultater. 

Erhvervsfremme i krisetider 

I en tid hvor kriserne synes at stå i kø (Corona, 

Brexit, Ukrainekrisen, forsyningsudfordringer, 

energipriser, mv.) er den lokale erhvervsfremme 

kommet under et nyt pres for at kunne levere 

løsninger hurtigere - og med blik for flere 

sammenhængende problemer.  

For at disse høje krav kan honoreres, er der 

behov for målrettede og relevante 

efteruddannelsestilbud for medarbejdere i det 

lokale erhvervsfremmesystem. Da disse tilbud er 

begrænsede i mange dele af landet, har DEF nu 

valgt at gøre en indsats for at bidrage til 

kompetenceudviklingen af erhvervskonsulenter og 

chefer.  

DEFteruddannelsen er således henvendt til alle, 

som ønsker at blive opdateret på emner, der har 

relevans og betydning for deres daglige arbejde. 

Tilbuddet er tilrettelagt, så det dækker så bredt 

emnemæssigt som muligt, men med et særligt 

fokus på kriseresiliens i virksomheder. 

Nye redskaber til at styrke kriseresiliens 

DEFteruddannelsen er tilrettelagt med fokus på 

formidlingen af konkrete tips og værktøjer, der 

letter det daglige arbejde. Der er således lagt 

vægt på direkte anvendelighed og værdiskabelse 

for ”slutbrugeren” – den lokale virksomhed.  

På kurset vil vi dykke ned i en række interessante 

aspekter af resiliens og undersøge, hvordan vi 

kan sikre virksomheder en modstandsdygtighed 

inden for digitalisering, supplychain og grøn 

omstilling.  

Tips til kommunikation og organisering 

Vi vil desuden se nærmere på, hvordan du 

positionerer din organisation i det lokalpolitiske 

landskab, så du får anerkendelse for det store 

virksomhedsrettede arbejde. Desuden skal vi 

have en opdatering fra klyngelandskabet – og 

slutteligt drøfte mulighederne for at optimere 

arbejdet med at matche lokale iværksættere og 

investorer. 

 

Udveksling af erfaringer og nyt netværk 

I programmet er der indlagt god tid til networking 

mellem deltagerne. Dermed kommer også 

erfaringsudvekslingen fra det daglige arbejde i 

fokus, og du får indblik i andre praktiske tilgange 

til udøvelsen af lokal erhvervsfremme. 

 

Et godt netværk er et uvurderligt arbejdsredskab, 

og DEFteruddannelsen 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 

efteruddannelsestilbud!  

 

På gensyn i Vejle d. 2. marts!  

 
 
 
Morten Bjørn Hansen 
Bestyrelsesformand 
Dansk Erhvervsfremme 

 



 

 

 

 

Dit udbytte ved deltagelse i DEFteruddannelsen  

 

• Et opdateret overblik over erhvervsfremmesystemet - de mange aktører, og samspillet 
mellem dem. Vi møder repræsentanter fra GTS’erne, klyngerne, og flere 
rådgivningsvirksomheder. 

 

• Ny viden om kriseresiliens set fra et digitalt / supplychain perspektiv - og indsigt i hvordan 
du kan bidrage til at sikre den hos lokale virksomheder. 
 

• Sparring på din kriseresiliens-vejledning af en konkret lokal casevirksomhed 
 

• Informationer om klimaregnskaber, scope 1, 2 og 3, samt en ekspertvinkel på 
udfordringerne ved grøn omstilling i virksomheder. 

 

• Netværk til teknologiske eksperter der kan styrke dine lokale virksomheders 
vækstmuligheder 

 

• Forbedring af din evne til at dokumentere og formidle din organisations værdi overfor lokale 
beslutningstagere 

 

• Kollegial networking i flotte omgivelser med førsteklasses forplejning, gode hotelværelser 
og nyttige faglige input. 

  
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

Programmet 

 

Tidspunkt Emne  

Torsdag 2. marts 

8.00 Morgenmad 

9.00 – 9.10 Velkomst og præsentation af dagens underviser-team fra GTS’erne 

9.10 – 9.45 

 
Præsentation af modstandsdygtighed som begreb og ledelsesdisciplin 
Hvorfor er det vigtigt at have overblik over sin modstandsdygtighed – og hvordan kan 
man bruge modstandsdygtighed til at fremtidssikre, digitalisere og øge 
bæredygtigheden i sin virksomhed? 
v/ Troels B. Andersen, projektleder på Modstandsdygtig.dk 
 

9.45 – 10.45 

 
Forstå robusthed og digital resiliens 
Præsentation af hvordan man kan bruge det digitale og ikke digitale beredskab til at 
øge robustheden i sin virksomhed, så man står bedre overfor potentielle kriser. 
v/ Rami Ezzeddine fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og Poul Skoubo fra 
Alexandra Instituttet 
 

10.45 – 11.00 Networking 

11.00 – 12.00 

 
Forstå agilitet, markeds resiliens og forsyningskæde resiliens 
Præsentation af hvordan man kan øge sin agilitet og udforske nye kunder under en 
krise samt hvordan virksomhedens forsyningskæde kan gøres mere agil og dermed 
modstandsdygtig på lang sigt. 
v/ Andrew Hoff fra Force Technology og Emilia Herrik fra Teknologisk Institut 
 

12.00 – 13.00 Frokost 



 

 

13.00 – 13.30 Opsamling på formiddagens oplæg og øvelser samt Q&A. 

13.30 – 15.30 

 
Workshop: Vi øger modstandsdygtigheden i en casevirksomhed fra dit 
lokalområde. 
Vi samler op på formiddagens analyser og prioritere indsatserne med udgangspunkt i 
en konkret virksomhedscase (efter eget valg) fra dit lokalområde. NB: virksomhedens 
identitet er ikke afgørende for workshoppen. Der kan derfor arbejdes anonymt med 
virksomhedens udfordringer. 
Vi udvikler potentielle fremtidsscenarier og designer konkrete initiativer som 
virksomheden kan igangsætte for at øge deres modstandsdygtighed på kort og lang 
sigt. 
v/ indlægsholderne 
 

15.30 - 16.30 

Opsamling på dagen og udarbejdelse af kort roadmap-brief til case-virksomhed 
Vi opsummerer, og konkluderer, på de mange input og systematiserer de nye 
budskaber til den lokale casevirksomhed. 
v/ indlægsholderne 

16.30 – 17.00 

Afrunding ved DEF og præsentation af konkret samarbejdsmulighed 
Dagen afsluttes med en kort refleksion fra DEF med anvisning af let tilgængelige 
muligheder for samarbejde omkring temaet kriseresiliens. 
v/ sekretariatschef Jakob Rothborg, DEF 

17.00 – 19.00 Networking 

19.00 Middag 

Fredag 3. marts 

8.00 Morgenmad 

9.00 – 9.45 

 
Grøn omstilling via CO2 beregning og sparring 
NIRAS har udarbejdet en CO2-beregner, der kan bruges af mange forskellige 
virksomheder – både dem der lige er startet med at udarbejde klimaregnskaber, og 
dem der er kommet lidt længere. Det kan skabe et overblik, der kan bruges ifm. 
virksomhedernes årlige CSR-rapportering over for kunder og investorer. 
Med udgangspunkt i beregneren og konkrete eksempler tager vi en drøftelse af 
begreber som fx scope 1, 2 og 3, klimaregnskaber - og udfordringerne i grøn omstilling 
generelt.  
v/ projektleder Yana Ramsheva, NIRAS 
 



 

 

9.45 – 10.00 Networking 

10.00 – 10.45 

 
Det danske klyngelandskab – aktører og kompetencer 
I Danmark findes 13 nationale og offentligt finansierede klynger. De nationale klynger 
repræsenterer de erhvervs- og teknologiområder, der er udpeget som Danmarks 
styrkepositioner. Inden for hvert område eksisterer et stærkt økosystem bestående af 
virksomheder, videninstitutioner, offentlige aktører og andre så som 
brancheorganisationer, finansielle aktører og forskellige innovations- og 
erhvervsfremmeaktører. Vi får et overblik over klyngerne – og tager en drøftelse af 
mulighederne for et styrket samarbejde mellem klyngerne og LES. 
v/ direktør Bolette Van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark 
 

10.45 – 11.30 

 
Hvordan brænder du igennem med din sag lokalt? 
Public affairs konsulenterne Mads & Mikkel giver en politisk indflyvning til hvordan lokal 
interessevaretagelse skal gøres for at sikre indflydelse. Med en god blanding af teori 
og praksis, samt en håndfuld konkrete eksempler, vil lobbyværktøjskassen blive foldet 
ud med fokus på politik og erhvervsfremme. Til daglig har Mads og Mikkel deres egen 
public affairs virksomhed, hvor de lever af at sikre politisk gennemslagskraft til 
virksomheder og organisationer. De har desuden begge politisk erfaring som formænd 
for kommunale erhvervsudvalg. 
v/ PA-konsulenterne Mads Andersen og Mikkel Lundemann, Mads&Mikkel 
 

11.30 – 11.45 Networking 

11.45 – 12.45 

 
Inspiration til at styrke lokale iværksættertilbud og kapitaladgang  
Søren Munk fra Munk Kapital har mangeårig erfaring i sparring med både iværksættere 
og investorer – og er ofte ekstern konsulent på udvikling af lokale iværksætter/investor 
økosystemer hos lokale erhvervsfremmeaktører. 
Søren vil give os: 

• En model for styrkelse af det lokale relationelle økosystem 

• Overblik over finansieringskilder til iværksættere, og gode råd til hvordan LES 
kan understøtte adgangen til kapital (fx investor master classes, korrekt 
match af kapitalkilder med iværksættertyper, mv.)  

• Gode råd til etablering, rekruttering, matchmaking og styrkelse af 
mentorkorps, som en måde til at styrke adgangen til lokal sparring og 
netværk 

v/ Indehaver Søren Munk, Munk Kapital  
 

12.45 – 13.30 Frokost 

13.30 Afslutning og afrejse 

  

 
 



 

 

 
 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 
Dato: 

Torsdag 2. marts – fredag 3. marts 2023 

 

Adresse:  

Hotel Vejle Fjord 

Sanatorievej 26 

DK-7140 Stouby 

 

Pris pr. deltager (ex moms): 

➢ Hele kurset (inkl. overnatning) kr. 2.950, - 

➢ Hele kurset (ex. overnatning) kr. 2.395, - 

➢ Kun torsdag d. 2. marts (ex. middag) kr. 1.485, - 

➢ Kun fredag d. 3. marts (inkl. frokost) kr. 1.485, - 

 

Prisen inkluderer  

Fuld forplejning, kursusmaterialer, overnatning, parkering, indlægsholder-honorarer mv. 

NB: Adgang til De Termiske Bade tilbydes til en særlig pris i forbindelse med arrangementet (375 kr. pr. person 

torsdag og 575 kr. pr. person fredag). Entré gældende fra kl. 14.00 – 22.00 på ankomstdagen og fra kl. 07.00 – 

10.00 på afrejsedagen. Faktureres separat. 

 

Tilmelding: 

Bindende tilmelding via følgende link senest fredag d. 27. januar 

>> Link til tilmelding 

 

Spørgsmål:  

Spørgsmål vedrørende DEFteruddannelsen 2023 rettes til sekretariatschef Jakob Rothborg på tlf. 27 61 49 41 

eller jr@danskerhvervsfremme.dk 

 
 

 

https://www.danskerhvervsfremme.dk/def/defter-uddannelse/
mailto:jr@danskerhvervsfremme.dk

