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Kronik.  
Lad os gøre op med den traditionelle tænkning  
af kommunal erhvervsfremme

Siden 2010 har Dansk 
Industri målt er-
hvervsklimaet i de 
danske kommuner. 
Seneste måling kom 

i september 2019, og landet 
over stod borgmestre parat 
til at forklare deres respektive 
kommunes præstation. Igen 
i år løb Ikast-Brande Kom-
mune med førstepladsen.

Dansk Industris måling 
baserer sig på offentlig tilgæn-
gelig statistik og en spørgeske-
maundersøgelse. I spørgeske-
maundersøgelsen stilles en 
række virksomheder fra hver 
kommune flere spørgsmål in-
denfor følgende ni områder: 
Infrastruktur og transport, 
arbejdskraft, uddannelse, 
kommunal sagsbehandling, 
skatter, afgifter og gebyrer, fy-
siske rammer, brug af private 
leverandører, kommunens 
image samt information og 
dialog med kommunen.

Fra den første måling og 
frem til i dag er kommuner-
nes erhvervsfremme ifølge 
Dansk Industri forbedret. Det 
kan der være flere årsager til, 
men at der hvert år sættes 
fokus på kommunal erhvervs-
fremme, har ifølge Dansk 
Industri styrket dialogen mel-
lem virksomheder og kom-
muner. På den måde fremstår 
den årlige måling som et 
godt dialogværktøj, der sikrer 
fortsat opmærksomhed på 
emnet. 

Beklageligvis tager målingen 
ikke højde for, at landets 
kommuner langtfra har 
de samme muligheder og 
udfordringer med at fremme 
lokale erhverv samt integrere 
erhvervspolitik med øvrige 
politikområder. Derfor er det 
problematisk udelukkende 
at anvende Dansk Industris 
måling som et validt billede 
på den tilstand, kommunal 
erhvervsfremme befinder 
sig i.

Dette skyldes særligt to 
årsager:

Den første årsag er, at 
Dansk Industris måling re-
præsenterer en bestemt måde 
at forstå og tilgå erhvervs-
fremme, der favoriserer er-
hvervstunge kommuner som 
eksempelvis Ikast-Brande, 
hvilket er stærkt udfordrende 
for de kommuner, der mest af 
alt er bosætningskommuner 
eller landdistriktskommuner.

Den erhvervsfremmevir-
kelighed, bosætningskom-
muner står i, handler ikke om 
at sikre gode betingelser for 
vækst og jobskabelse, men 
om at sikre et godt udbud af 
uddannelses- og fritidstilbud 
samt en velfungerende infra-
struktur. Ligeledes er virkelig-
heden for landdistriktskom-
muner heller ikke præget af 

vækst og jobskabelse, men i 
stedet af klare udfordringer 
relateret til negativ befolk-
ningsudvikling.

Den anden årsag er, at 
Dansk Industris måling 
prioriterer den enkelte virk-
somheds vækst. Det er også 
vigtigt, men langtfra den 
eneste måde at skabe og måle 
udvikling på. Tiden er kom-
met til at tage det næste skridt 
i forståelsen af den kommu-
nale erhvervsfremme og flytte 
fokus til samarbejdsformer, 
der går på tværs af sektorer og 
fagområder.

Denne type samarbejder er 
nødvendige for at løse rækken 
af komplekse udfordringer, 
som det danske samfund står 
overfor. Kommunal erhvervs-
fremme skal således også 
kunne rumme, hvordan net-
værk, klynger og samarbejder 
mellem flere forskellige parter 
kan organiseres og understøt-
tes, så ressourcer og viden 
kombineres, og nytænkende 
løsninger kan skabes. 

Disse store kvalitative 
forskelle mellem de danske 
kommuner og kompleksi-
teten i deres muligheder og 
udfordringer bør afspejles 
i måden at forstå og tilgå 
erhvervsfremme. Vi mener 
derfor, det er på tide at gøre 
op med den traditionelle 
og snævre måde at tænke 

kommunal erhvervsfremme 
på og supplere den 
forståelsesramme, som 
Dansk Industri siden 2010 
har anvendt til at måle det 
kommunale erhvervsklima 
ud fra.

Til at åbne denne debat 
foreslår vi tre perspektiver:

1 Kommunal erhvervs-
fremme skal være 
baseret på mere end 
erhvervspolitik. I 

stedet for at forfølge en er-
hvervspolitisk silotænkning, 
skal fokus være på integration 
af flere politikområder, såsom 
erhverv, kultur, arbejdsmar-
ked og bosætning. Integration 
af disse politikområder kan 
både bidrage til at fastholde 
og tiltrække virksomheder og 
borgere.

Eksempelvis kan en kom-
mune sikre et godt rekrut-
teringsgrundlag for de lokale 
virksomheder gennem sin 
bosætnings- og arbejds-
markedspolitik, og gennem 
kulturpolitik kan kommunen 
tilbyde fritidstilbud, der med-
virker til at gøre kommunen 
attraktiv at bo i. På denne vis 
hænger politikområderne 
sammen.

2 Succeskriterierne for 
kommunal erhvervs-
fremme skal være 
mere end antal nye 

jobs og virksomheder, og de 
skal tage højde for særlige for-

hold i den enkelte kommune. 
Ikke alle kommuner har de 
samme muligheder for vækst 
og jobskabelse. Kommuner 
med få virksomheder og få 
uddannelsesinstitutioner kan 
ikke forventes at skabe den 
samme vækst og antal jobs, 
som kommuner med mange 
virksomheder og mange ud-
dannelsesinstitutioner.

Ultimativt betyder det, at 
i nogle kommuner skal er-
hvervsfremme fokusere på at 
bevare jobs, hvorimod i andre 
kommuner skal fokus være 
på at skabe jobs. Med andre 
ord anbefaler vi, at erhvervs-
fremme i Rudkøbing tilgås 
anderledes end i Odense.

3 Den fremtidige kom-
munale erhvervs-
fremme skal ikke kun 
være målrettet den 

enkelte virksomhed. Den skal 
også fokusere på at opbygge 
partnerskaber og konsortier 
på tværs af sektorer og fagom-
råder for at løse samfunds-
mæssige udfordringer.

Som inspiration kan der 
med fordel kigges til de dan-
ske klynger og innovations-
netværk. 

Klyngerne og innovati-
onsnetværkene organiserer 
virksomheder, uddannel-
sesinstitutioner og offent-
lige myndigheder, og denne 
kombination medvirker til 
innovation og nye samar-

bejdsmuligheder. Endvidere 
kan inspiration hentes i ræk-
ken af offentlige-private in-
novationssamarbejder, hvor 
virksomheder og offentlige 
myndigheder i fællesskab 
adresserer behovet for nye 
løsninger indenfor eksem-
pelvis indeklima på skoler og 
hjælpemidler til ældre eller 
syge borgere. 

i De kommenDe år Bør erhvervs-
fremme i kommunerne 
derfor byde på mindre bench-
marking og mindre fokus på 
kvantitative mål om vækst og 
jobskabelse.

I stedet skal den dybe 
forståelse af kommunernes 
særegne omstændigheder 
sættes i spil, der skal tænkes 
stærkere sammenhænge mel-
lem politikområder, og der 
skal fokus på, hvordan virk-
somheder kan sættes i spil i 
samarbejder, der kan hjælpe 
med at løse de vigtigste lokale 
og globale samfundsmæssige 
udfordringer.

I den forbindelse har vi 
som forskere en stor rolle i at 
medudvikle, undersøge og 
formidle lokalt forankrede 
modeller, der kan understøtte 
en sådan sammenhængende 
og partnerskabsorienteret 
tilgang, som gør op med den 
nuværende måde at forstå 
og tilgå kommunal erhvervs-
fremme.


