Strategi for Byernes Erhverv – Herning
-

Erhvervsstyrelsen inviterer til en konference i Herning om byernes erhverv.

Byernes virksomheder har de seneste år ændret sig markant. Hvor enkelte virksomheder
stadig støjer og møger, kan de fleste andre virksomheder nemmere integreres i byerne
og skabe bedre synergi med byens liv.
Denne udvikling skaber et aktuelt behov for at se på kommunernes erhvervsområder
med nye øjne og andre parametre end tidligere.
I samarbejde med en række kommuner og øvrige parter er der udviklet og afprøvet nye
metoder til planlægning af erhverv i byerne, ud fra en markedsorienteret tilgang, med
fokus på de værdier der giver mening for erhvervsliv og byliv.
På konferencen vil du få indblik i eksemplerne, metoderne og de nye rammer for
udvikling af byernes erhverv.
Konferencen finder sted den 10. december 2015 fra 10.00 til 16.30 i Fermaten,
Smallegade 4, 7400 Herning.

Program (ret til ændringer forbeholdes)
9.30

Registrering og kaffe

10.00

Velkomst ved Planchef Marius Reese Herning Kommune

10.15

Velkomst og Intro til nye metoder med centralt fokus på erhvervslivet
Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen og Fuldmægtig Jun Philip
Kamata, Erhvervsstyrelsen

10.45

Erhvervslivets behov og aktuelle tendenser i erhvervslokalisering,
Chefkonsulent Morten Løber, DI

11.15

Pause

11.30

Strategi for Byernes Erhverv
Præsentation af Strategi for Byernes Erhverv – intro til screening af
beliggenhedsværdier og til de fire tjek
Projektchef Kristian Bransager Cowi
Kort præsentation af udvalgte kommunecases
Et dyk ned i Markedstjekket – og hvordan ser det ud fra investorsiden?
Udviklingschef Jann Aune, AKF-Holding

12.30

Frokost

13.30

Erhvervsudvikling i Herning
Det lokale erhvervsklima er i top i Herning Kommune. For sjette år i træk er
Herning i top to i Dansk Industris årlige undersøgelse af erhvervsklimaet
rundt omkring i de danske kommuner. Hvad er det Herning kan?
Udviklings- og erhvervschef Herning - Merete Woltmann

14.00

Markedsplads med debat, netværk og kaffe
Metoderne i praksis - markedsplads hvor udvalgte deltagerkommuner
præsenterer deres erfaringer i dialog med deltagerne, der kan få indblik i de
konkrete kommunecases, diskutere dem og netværke med hinanden.

15.30

Attraktive og effektive byer
Om byers konkurrenceevne, bykvalitet og erhvervslokalisering.
Med ”Cities of Opportunity”, har PWC undersøgt en lang række byer på
sociale og økonomiske parametre for at kortlægge deres styrkeforskelle og
forretningspotentialer. Hør hvordan resultaterne kan oversættes til en dansk
kommunal kontekst.
Christian Klibo partner, PWC Advisory

16.15 – 16.30 Afrunding
Kontorchef Holger Bisgaard Erhvervsstyrelsen

Praktiske oplysninger:
Pris
Det koster 250 kr. at deltage. Deltagergebyret refunderes ikke ved afbud.
TILMELDING
Tilmeld dig konferencen senest den 26. november 2015 via www.byplanlab.dk Bemærk,
der er begrænset antal pladser. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.
Fakta:
Strategi for Byernes Erhverv er blevet til i et samarbejde mellem DI Dansk Industri, Dansk Erhverv,
Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Akademisk Arkitektforening, Danske Regioner,
Erhvervs- og Vækstministeriet, Transportministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen samt samarbejdskommunerne Herning, Lyngby-Taarbæk,
Skanderborg, Slagelse og Svendborg kommuner.
Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Dansk Industri og Dansk
Byplanlaboratorium.

