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Drejebog Erhvervspolitik 2020 
 
Udvalget for Politisk koordination & økonomi har besluttet, at der skal udarbejdes en ny erhvervspolitik for Hedensted Kommune.  
Ønsket er at skabe en erhvervspolitik som er kort, præcis og agil. Afsættet for erhvervspolitikken er kommunens nuværende og fremti-
dige erhvervsidentitet. Med afsæt i identiteten skal fokusområder for erhvervsarbejdet i kommunen indkredses, og til hvert fokusområ-
de skal opstilles mål, samt konkrete initiativer der skal igangsættes så målene nås. For at sikre, at erhvervspolitikken er aktuel og 
handlingskraftig skal fokusområderne løbende kunne udskiftes afhængig af deres relevans og ønsket om fokus. 
 
Formålet med den nye erhvervspolitik er at tiltrække nye virksomheder til Hedensted Kommune, samt at fastholde de eksisterende 
virksomheder i kommunen, så vi dermed kan sikre arbejdspladser og bosætning. Allerede nu ved vi at flere ting skal tænkes ind i er-
hvervspolitikken nemlig, at vi er en imødekommende og handlingsorienteret kommune, at vi skal sikre en erhvervsvenlig sagsbehand-
ling i hele den kommunale organisation, at  infrastruktur er centralt ift erhverv, ligesom klimadagsordnen bør have en plads i politik-
ken.  
 
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 erhvervsidentiteten i 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, produktion, transport, 
detailhandel, hurtig sagsbehandlingstid/fasttrack  m.fl. Under fokusområderne opstilles nogle mål, som vi ønsker at nå for, at vi kan 
lykkedes med fokusområdet, og under målene laves indsatser, som skal sikre at målene nås.  
 
Organisering: 
 
Styregruppe:  PKØ 
 
Arbejdsgruppe: Carsten Steffensen, Heidi Baltzer Schmidt, Steen Skriver Kloster, Ulla Holm Kaas, Kasper Arlund, Line Holm-

gaard, HC Knudsen, Morten Christensen og Ekstern konsulent 
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Drejebog for ny Erhvervspolitik: 
 
 
Tema 
 

Indhold - Proces Deltagere Materiale Tidspunkt 

Drejebog  
PKØ 

På baggrund af tidligere dia-
log i PKØ udarbejdes dreje-
bog for ny erhvervspolitik, 
som præsenteres på møde. 
Herunder anvendelse af ek-
stern konsulent, samt forslag 
om inspirationstur. 

PKØ Drejebog 16. november 

Opstart af samar-
bejde med ekstern 
konsulent  

Opgaven er at få indkredset 
hvad det er for en kontekst, 
erhvervspolitikken skal agere 
i dvs. hvad er Hedensted 
Kommunes erhvervs-identi-
tet.  
Planlægning af inspirations-
tur. 

Arbejdsgruppe Notat Medio november 

PKØ 
Inspirationstur 

F.eks. besøg i: 
Vejle 
Silkeborg 
Skive 

PKØ og Arbejdsgruppe  Ultimo november el-
ler december 

Kontekst for og 
identitet i er-
hvervspolitikken  

Konteksten for erhvervspoli-
tikken præciseres, og kom-
munens erhvervsidentitet 
indkredses. Sker med ind-
dragelse af ekstern konsu-
lent. 

Arbejdsgruppe og eksterne 
aktører 

Metode afklares efter 
aftale med ekstern 
konsulent. 

Ultimo november-ja-
nuar 2021. 

Status møde her-
under opstart af 
erhvervstaskforces 

PKØ præsenteres for opsam-
ling fra inspirationsturen, fo-
reløbig notat Hedensted 
Kommunes erhvervsidentitet 
samt opstart af erhvervsta-
skforces. 

PKØ Udkast notat erhvervs-
identitet samt proces-
plan erhvervstaskfor-
ces. 

18. januar 2021 
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Opstart af er-
hvervstaskforces 

5-6 taskforces med hver sit  
spor med deltagelse af aktø-
rer fra forskellige brancher, 
hvor der arbejdes med foku-
sområder, mål og indsatser. 
 

Virksomheder og erhvervs-
foreninger. 
Sporene vurderes lige nu at 
være:  
 Topledere 
 Detailhandel 
 Fødevarer 
 Produktion 
 Logistik 
 Byg og Anlæg 

Inputs fra aktører sup-
pleret med: 
 
 Tidligere Erhvervs-

strategi 
 DI’s 9 punkter til  
 erhvervsvenlig 

kommune 
 Dansk Byggeri og 

Dansk Erhverv 

Medio januar 2021-
april 2021 

Status og foreløbi-
ge tanker om fo-
kusområder, mål 
og indsatser i ny 
erhvervspolitik 
PKØ 

Proces med ønske om at ind-
kredse fokusområder, mål og 
indsatser for ny Erhvervspo-
litik.  

PKØ Liste med forslag til 
mulige fokusområder, 
mål og indsatser i ny 
erhvervspolitik. 

15. marts  

Dialogmøde eller 
temamøde byrådet 

Foreløbig status for ny er-
hvervspolitik præsenteres for 
og drøftes med byrådet 

Byrådet Præsentation af status 
for ny erhvervspoltik 

Ultimo marts eller 
primo april 

Dialog og respons 
med diverse ek-
sterne aktører 

Dialog og respons i forhold til 
erhvervspolitikkens fokus-
områder, mål og indsatser 
med eksterne aktører 

Handelsstandsforeninger, Er-
hvervsforeninger, Dansk In-
dustri lokal, Dansk Byggeri 
lokal m.fl.  
 
 

Udkast til fokusområ-
der, mål og indsatser i 
ny erhvervspolitik. 
 
Metode: event med 
inddragelse evt. fysisk 
møde eller virituelt ar-
rangement.Afhænger 
af bl.a. COVID19-sta-
tus 

Ultimo marts/April 

Udarbejdelse af ny 
Erhvervspolitik 

Der arbejdes videre med ud-
arbejdelse af ny erhvervspo-
litik med afsæt i kommunens 
erhvervs DNA, fokusområ-
der, mål og indsatser. 

Arbejdsgruppe Diverse April/maj 

Drøftelse af 1. ud-
kast erhvervspoli-

Drøftelse af 1. udkast er-
hvervspolitik og lancerings-
plan  

PKØ 1. udkast erhvervspoli-
tik og lanceringsplan 

17. maj 
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tik og lancerings-
plan PKØ  

 

PKØ indstilling til 
godkendelse af ny 
Erhvervspolitik  

Ny erhvervspolitik præsente-
res for PKØ og denne ønskes 
godkendt plus beslutning om 
lanceringsplan 

PKØ Ny erhvervspolitik 
samt lanceringsplan 

14. juni  

Erhvervspolitik på 
byrådsmøde 

Ny erhvervspolitik præsente-
res for byrådet med henblik 
på godkendelse. 

Byrådet Ny erhvervspolitik 
samt lanceringsplan 

23. juni 

 
 
 
 
 


