
K AMPAGNEN PÅ FORK ANT INVITERER TIL KONFERENCE:

25 kommuner viser nye veje 
til langsigtet udvikling
Hvordan skaber vi en balanceret udvikling i hele Danmark – også de 
steder, hvor det ikke sker af sig selv? Ét af svarene er, at kommunerne 
skal være ’på forkant’. 

Med Clement Kjersgaard ved roret inviterer kampagnen På 
forkant til konference med nyt udsyn og perspektiver på, hvordan 
kommuner uden for de større byer kan styrke udviklingen ved 
hjælp  af erhvervsudvikling, bosætning, borgerinddragelse og
differentieret udvikling. Det sker den 15. maj 2017 i Fællessalen 
på Christiansborg. 

I løbet af dagen vil et panel af folketingspolitikere fra hele det politiske 
spektrum mødes med kommuner, landdistriktsaktører, ildsjæle og 
forskere.  

Det er gratis at deltage.

Tilmeld dig ved at skrive til sigrid@b-a-r-k.dk senest den 2. maj 2017.

Der er et begrænset antal pladser. Ved udeblivelse uden afbud senest 

torsdag den 11. maj kl. 17 opkræves et gebyr på 250 kr. 

OM KAMPAGNEN PÅ FORKANT
Fra 2014 til 2017 har Erhvervsministeriet ved Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania arbejdet sammen 
om kampagnen På forkant. Med kampagnen har 25 kommuner udviklet strategiplaner, som skal ruste 
dem til fremtiden. Undervejs er metoder, samarbejdsformer og strategiske greb udviklet og testet, og 
en ny kurs er sat. 

www.paaforkant.dk

mailto:sigrid%40b-a-r-k.dk?subject=Tilmelding%20til%20konference%20d.%2015/5
http://www.paaforkant.dk


 

Program

Kl. 9.30 Registrering, sikkerhedstjek og morgenmad

Kl. 10.30  VELKOMST TIL FÆLLESSALEN
  v/ Anders Johansson, landdistriktsordfører fra Det Konservative Folkeparti

Kl. 10.35  DERFOR PÅ FORKANT 
 Hvilke resultater har kampagnen skabt, og hvordan kommer vi videre?     

Rundbordssamtale v/ Clement Kjersgaard og partnerskabet bag På forkant: erhvervsminister Brian Mikkelsen, 
direktør i KL Laila Kildesgaard og Realdanias adm. direktør Jesper Nygård.

Kl. 11.00 HVORDAN KOMMER KOMMUNERNE PÅ FORKANT?
 Forskere giver deres bud på hvad der er kommet ud af På forkant-strategiarbejdet. Rundbordssamtale v/Clement 

Kjersgaard og På forkants faglige panel: lektor Pia Heike Johansen, SDU, prodekan Thorkild Ærø, SBi, samt lektor 
Lone S. Kristensen og professor Gertrud Jørgensen fra KU. 

 
Kl. 11.20  DEBAT 1: VIRKSOMHEDER, IVÆRKSÆTTERE OG ILDSJÆLE  – ERHVERVSUDVIKLING I 

YDEROMRÅDERNE 

 Hvilke tendenser præger erhvervsudviklingen, og hvad er fordomme og fakta?
 Hvordan kan landdistriktskommuner gribe turismepotentialet, og hvilke muligheder gemmer sig i  bl.a. 

fødevaresektoren? 
 Hvilke udfordringer og muligheder er der for at opstarte og drive virksomheder, og hvordan kan  landdistrikternes 

erhvervsliv understøttes bedre?

 Mød bl.a. borgmestre fra Ærø, Syddjurs og Varde kommuner // adm. direktør i HORESTA Katia Østergaard // 
økonomisk politisk chef i Dansk Industri Morten Granzau Nielsen // direktør i COTES Thomas Rønnow

Kl. 12.30 FROKOST

Kl. 13.30 DEBAT 2:  HVAD SKAL DER TIL FOR AT TILTRÆKKE OG FASTHOLDE BORGERE I 
YDEROMRÅDERNE?

 Hvordan kan styrkelse af landsbynetværk og hovedbyer være en del af svaret på manglende udvikling?  
 Hvilke indsatser kan der gøres for at tiltrække børnefamilier og sikre den rette arbejdskraft i yderområderne, og  er 

der også potentiale i ældre borgere som målgruppe?  
 
Mød bl.a. borgmestre fra Tønder og Vesthimmerlands kommuner // direktør ved Boligøkonomisk Videnscenter 
Curt Liliegreen // lektor ved AAU Lea Holst Laursen 

Kl. 14.45 PAUSE

KL. 15.00 DEBAT 3: CIVILSAMFUNDET - EN AKTIV RESSOURCE 
 Hvilke roller skal civilsamfundet, kommuner og andre  påtage sig i udviklingen af yderområderne? 
 Hvilke muligheder og udfordringer er der for  samskabelse? 

 Mød bl.a. borgmestre fra Guldborgsund og Faxe kommuner // formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen 
Damsgård // formand i frivilligrådet, Vibe Klarup 

Kl. 16.00 TAK FOR I DAG! 


