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Tids- og procesplan Erhvervspolitik 2020 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny Erhvervspolitik skal formen for denne politik besluttes, samt hvilken proces for skabelsen af 

politikken der ønskes.  

 

Ønsket er at skabe en erhvervspolitik som er kort, klar og præcis, og hvor ny viden og vores erfaringer fra erhvervsarbejdet gør, at vi 

bliver skarpe på fokusområder, målene med erhvervsindsatsen, samt hvilke konkrete initiativer der skal igangsættes for at sikre må-

lene nås.  

 

I nedenstående vil vi skitsere en proces for skabelsen af erhvervspolitikken. I processen med ny Erhvervspolitik arbejder vi udfra en 

struktur, hvor vi tager udgangspunkt i visionen og kernefortællingen for Hedensted Kommune, kobler den nye Erhvervspolitik på 

denne, og udpeger nogle fokusområder, som vi i Hedensted Kommune ønsker at arbejde med. Dette kunne eks. være iværksætteri. 

Under fokusområderne opstilles nogle mål, som vi ønsker at nå for at vi kan lykkedes med fokusområdet, og under målene laves ind-

satser, som skal sikre at målene nås.  
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Model for ny Erhvervspolitik: 

 

 

Tema 
 

Indhold - Proces Deltagere Materiale Tidspunkt 

Forberedende 

arbejde 

 

Drøftelse af proces for ny er-

hvervspolitik. Form, opbyg-

ning, tidsplan og interessenter.  

 

 

 

 

 

Hedensted Erhverv (HE) står 

for denne del. 

  

 

Inspiration fra Heden-

sted Kommunes Er-

hvervsstrategi, andre 

kommuners Erhvervs-

politikker, erfaringer 

m.v. 

August 

Præsentation 

PKØ 

Præsentation af procesplan for 

ny Erhvervspolitik.  

PKØ Procesplan  7. September 

Fokus på fo-

kusområder, 

mål og mulige 

indsatser 

HE arbejder videre med ny er-

hvervspolitik med afsæt i for-

beredende arbejde, input fra 

PKØ m.v. Der er fokus på fo-

kusområder, mål og indsatser. 

HE Tidligere Erhvervs-

strategi 

 

DI’s 9 punkter til  

erhvervsvenlig kom-

mune 

 

Dansk Byggeri og 

Dansk Erhverv 

 Erfaringer og viden  

 

Sept.  

Præsentation 

af tanker om 

fokusområder, 

mål og forslag 

til indsatsom-

råder i ny er-

hvervspolitik 

KomLed 

Forslag til fokusområder, mål 

og indsatsområder præsente-

res for kommuneledelsen 

KomLed og HE Liste med fokusområ-

der, mål og indsats-

områder i ny Er-

hvervspolitik. Bruttoli-

ste og flere kan 

komme til.  

Ultimo sept.  

 

Præsentation 

af tanker om 

Proces med ønske om at ind-

kredse fokusområder, mål og 

PKØ og HE Liste med forslag til 

mulige fokusområder, 

19. oktober  
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fokusområder, 

mål og indsat-

ser i ny er-

hvervspolitik 

PKØ 

indsatser for ny Erhvervspoli-

tik.  

mål og indsatser i ny 

erhvervspolitik.  

Afstemning 

med diverse 

eksterne aktø-

rer 

Afstemning med fokusområ-

der, mål og indsatser med eks-

terne aktører 

Handelsstandsforeninger, Er-

hvervsforeninger, Dansk In-

dustri lokal, Dansk Byggeri lo-

kal, BRA-forum lokal m.fl.  

 

 

Udkast til fokusområ-

der, mål og indsatser 

i ny erhvervspolitik 

Ultimo oktober, medio 

november 

Skrivning af ny 

Erhvervspolitik 

HE arbejder videre med ny er-

hvervspolitik med afsæt kom-

munens vision, kernefortæl-

ling, fokusområder, mål og 

indsatser. 

HE Diverse Medio november-ultimo 

november 

Præsentation 

ny erhvervspo-

litik -Komled 

Udkast til ny erhvervspolitik 

præsenteres for Komled 

KomLed og HE Udkast til ny er-

hvervspolitik 

Ultimo november 

Præsentation 

ny erhvervspo-

litik - PKØ 

Udkast til ny erhvervspolitik 

præsenteres for PKØ 

PKØ og HE Udkast til ny er-

hvervspolitik 

7. december 

Nytårskur Præsentation af ny erhvervs-

politik 

Borgmester Ny Erhvervspolitik Januar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


