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FÖRORD

Lokaldemokratikommittén, tillsattes våren en1992,som har som
övergripande uppgift att överväga åtgärderolika för att stärka den
lokala demokratin. Kommittén har också till uppgift följaatt den
pågående påutvecklingen det kommunala området.

l direktiven till lokaldemokratikommittén också kommitténattanges
bör kartlägga omfattningen och effekterna det kommunalaav stödet
till näringslivet, och vid behov föreslå åtgärder med anledning avdetta.

Kommittén har därför i enkätundersökningen till kommuner och
landsting frågeställningartagit rörandeupp stödet till näringslivet.

Kommittén har ansett det angeläget att undersöka vilka möjligheter
den lagstiftningen i Danmarknya danska kommunerger och amtl-
landsting att arbeta med näringslivsfrâgor, både lokal och regio-ur
nal synvinkel. Detta har särskilt stort intresse Danmarksgenom
medlemsskap i EG.

Utredningsarbetet har utförts ekonom Stefan Ferlingav ocksåsomförfattat rapporten.

Författaren själv innehålletförsvarar i rapporten.

Kommittén ställer sig dock bakom förslaget att utreda kommunal
och regional näringspolitik i Sverige med den inriktning isom angesslutet avsnitt 8.5 underav rubriken Följande bör utredas, sid 139.

Kommittén vill också framföra ett tack till de i Danmarkpersoner
att påsom ställagenom intervjuer påellerupp annat sätt varit

Stefan Ferling behjälpliga i utredningsarbetet. Detta tjänste-avsermän vid Indenrigsministeriet, lndustriministeriet, Kommunernes
Landsforening, Amtsrådsforenlngen, näringslivets intresseorganisa-
tioner någraoch statliga myndigheter politikersamt och tjänstemän
vid ett flertal kommuner, amt och erhvervsråd.

Sven Lindgren Kai Kronvall
Ordförande Huvudsekreterare





1. INLEDNING

l Danmark pågår mångai kommuner och amt ett intensivt närings-
politiskt arbete. Näringspolitik hög prioritet. Kommunernesges
Landsforening, Danmarks motsvarighet till Kommunförbundet, har
mycket aktivt drivit de näringspolitiska frågorna. Landsforeningen
har arbetat för att utöka den kommunala kompetensen och stöder
på olika sätt den näringspolitiska verksamheten i kommunerna.

Genom lagstiftning har deny danska kommunerna och fåttamten
större befogenheter än tidigare. Bakom den lagstiftningen ligger ett
nytt tänkande framförallt inom regionalpolitiken.

Staten har minskat sitt näringspolitiska engagemang a genom
upphävande egnsudviklingslovenav 1991. Denna lag utgjorde det
legala stödet för tidigare regionalpolitik med särskilda stödområden.

Förändringen i regionalpolitik kan sammanfattas med att man
övergår från fördelningspolitik till tillväxtpolitik. Större vikt fästs vid
varje regions företagsmiljö och potentiellaegna utvecklingsmöjlig-
heter. Den lokala näringslivsmiljön viktigare änanses subventioner.

Därför blir kommuner och betydelsefullareamt än förut. Fördel-
ningspolitik mellan olika regioner kan skötas centralt staten. Enav
regionalpolitik påbyggersom utveckling deen lokala förutsätt-av
ningarna i varje måsteregion ske i nära samarbete med lokala
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mån förhar etti viss amtenochKommunerna ansvarmyndigheter.

näringslivsmiljö.lokalgodskaparmånga faktorerde ensomav

fåttockså möjlighetoch amtkommunerharlagstiftningenl den nya
näringspolitiska satsningarregionalasamordna program-genomatt

medtillsammanstotalplanering görsinnebär attDenformen. en
utveck-förbetydelseharfunktionernäringslivsstödjandealla som

berördaområde. gemensamtstyrsProgrammetvissti avlingen ett

huvudmän.

näringspolitik ärkommunaldanskiinslagviktigtYtterligare ett
sådantEttföretag.och privatakommuneramtmellansamarbetet

tillhandahålla servi-viss iföretagsmiljö, atttgällakansamarbete ex
oftatill företagnäringslivsstödetkommunalaåt Det gesföretag.ce

bolagsformisamarbeteunderlättarvilketpå villkoraffärsmässiga

investerare.och privatamellan kommuner

också fått vissamöjlighet attharoch amtDanska kommuner

näringsverksamhet.driveri bolagmedverkavillkor som



NÄRINGSPOLITIK2. REGIONAL

2.1 Ny grundsyn

Dansk påregionalpolitik har sista tiden förändrats i sin grundsyn.
Den utjämning mellan regionerna tidigare eftersträvades,som a

egnsudviklingsloven, hargenom ersatts påsträvan att satsaav en
regionerna och deras individuella utvecklingsmöjligheter.

Egnsudviklingsloven, kom 1958, upphävdessom 1991. Den in-
nebar att vissa delar landet skulle stödjasav särskiltgenom gynn-

villkor för företagsetableringsamma och andra sysselsättnings-
skapande investeringar. Från början omfattade de särskilda stö-
dområdena mycket delstor Danmark. Stödområdenasen av
omfattning minskade åtgärdernaefterhand resultat. Effek-som gav
ten lagen industriarbetsplatserattav ivar stor utsträckning flyttades
från östra till västra Danmark.

Denna regionalpolitik kan uppfattas fördelningspolitik. därsom en
industriarbetsplatser frånflyttas utvecklade till mindremer utveckla-

områden.de Därigenom fördelas också välståndet jämnt imera
landet. stödåtgärderDessa och den ekonomiska utvecklingen
under tid har bidragit till Danmarksamma att i sin helhet industriali-
serats.



iikhetstän-tänkandet ligger ettregionalpolitiskatidigaredetBakom
efterutvecklaskunnaskallregioneralla sam-nämligen attkande,

utjäm-därmed ettregionalpolitiken blirtraditionellamodell. Denma
sådan regionalpolitikEnlandsdelar.olikamellanningssystem

investeringarocharbetsplatserFörhögkonjunktur. attförutsätter en
områden, ha över-dessa ettfrån börvissafördelas utskall kunna

flerbehöverlandethelaarbetslöshet ilågkonjunktur medlskott. en
överallt.tillskapasarbetsplatser

fördel-handi förstainteregionalpolitiken ärdanska enDen nya
måste överallt,sketillväxtDennatillväxtpolitik.ningspolitik utan en

måste förkämpastödområden. regionVarjevissainomenbartinte
skesatsningar börochspecialiserasbörRegionernautvecklas.att

fråga konkurrensfördelarharområden iregionendärdeinom

regioner.andraframför

därföroch behöverproblemsärskilt storahakanregionerVissa
utvecklastödåtgärder tillskall syfta attstödåtgärder. allaMenextra

konkurrensfördelar.ifråga harregionendärnäringsgrenar

regionalpolitikdansktillBakgnmd2.2 ny

medfört ävenhar attkonkurrensökandeochinternationalisering

gällerDettaproblem.industriområden drabbatshartraditionella av
stålindu-textilindustri,områden beroendevaritexempelvis avsom

också iaktta ten-kanGenerellt sett enskeppsvarv.ochstri man
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dens till minskad sysselsättning inom traditionell tillverkningsindustri

och ökad sysselsättning inom servicenäringar inklusive offentlig

förhållandenservice. Dessa måste påverka regionalpolitikens mål

och medel.

Andelen industrisysselsatta områdenär större i de sist indu-som
strialiserats, påRingköbingtex amt västra Jylland. I slutet 1987av

26 % arbetsstyrkan sysselsatt i tillverkningsindustrivar av i Ring-

köbing amt medan motsvarande siffra för Köpenhamnsområdet var
%.13

områdenEn del med hög andel industrisysselsättning kan vara
lågteknologiskberoende och därmed konkurrensutsattav mera

industri. områden,Andra k monostrukturområden, kan bero-s vara
ende enda industrigren, ocksåvilket kanav medföraen risker vid
hård konkurrens.

Tjänstesektorn, både privat och offentlig, sysselsätter allt störreen
andel arbetsstyrkan i Köpenhamnsområdet.av Denna sektor ökar

Årdock i hela Danmark. 1987 74 % arbetsstyrkan i Köpen-var av
hamns amt sysselsatt inom tjänstesektorn. Motsvarande siffra för
Ringköbing amt 51 %.var

sysselsättningen inom tillverkningsindustrin har minskat i Köpen-
hamnsområdet påoch ökat Jylland. De minskade industriarbets-
platserna i Köpenhamnsområdet har ersatts ökad sysselsättningav
inom tjänstesektorn.



Köpenhamnsområdet,industrialiseringen,område leddeDet som
frågaleder iutveckling ochpostindustriellikommit längsthar nu

Egnsudviklingsloven ficktjänstesektorn.isysselsattaandelom
industrialiserades,på så Danmarkhelavis att meneffektavsedd

ändrats. Kö-knappastprofilensnedadenutvecklingsmässigt har

Jyllandoch västrautvecklatpenhamnsområdet fortfarande mestär

utgångspunkt.frånutvecklat fastänmindre en nynu

ytterligareKöpenhamnsområdets accentuerasutvecklingentyngd i

förskattepliktig inkomstinkomstförhållandena. Genomsnittlig varav
Ringköbing amtKöpenhamnsområdet ikr,122 000cirkaår i1988

Nordjyllands amt,ochViborg amtilägstochkrcirka 99 000 var
Danmark 106helaförGenomsnittetbåda kr.000 varmed cirka 95

kr.565

ligger överKöpenhamnsområdet regionendadenär genom-som
regioner iolikamellanlevnadsvillkoriSkillnadenlandet.försnittet

år egnsudviklingslovendeunderminskatsdettaDanmark har trots

i kraft.varit

tordefå och deDanmarkirelativtärindustriföretagenDe större
måste idärför skapasarbetsplatserNyaanställda.antaletökainte

privata tjänste-densärskilt inomföretag,medelstoraochmindre
småDeexpansionsmöjllgheterna.de störstatorde hasektorn, som

regio-för denbetydelsedärför storärmedelstora företagenoch av

utvecklingen.nala



lågkonjunkturarbetslöshetssituationl en finns behov ökaatt detav
totala antalet Någonarbetsplatser. omfördelning mellan olika om-
råden är inte lika aktuell rådernär arbetslöshet över hela landet.
Traditionell regionalpolitik alltsåkan inte lösa nuvarande sysselsätt-
ningsproblem.

En statlig utredning Regional erhvervspolitik i Danmark, rapport
afgivet af arbejdsgruppen vedrørende regionalpolitik, lndustrimin-
isteriet, december 1990 föreslog regionalatt näringspolitik bör

påinriktas skapaatt och vidareutveckla tillväxtgrunder framför mer
traditionell utjämning. Detta motiveras med deatt regionalaa
skillnaderna i Danmark frågaminskats i sysselsättningsgradom
och levnadsvillkor.

Man förutser i Danmark denatt inre marknaden kommer att leda till
ökad konkurrens mellan deen olika påregionerna den europeiska

kontinenten. Regionerna kommer konkurreraatt draatt till sigom
investeringar för skapaatt största möjliga tillväxt inom den egna
regionen.

Det regionala och nationella näringslivsklimatet avgörandeanses
för att säkra ekonomisk utveckling och dra till sig privata investe-
ringar. stödåtgärderDirekta bedöms inte lika väsentliga. Kommu-

Landsforening skrivernernes i Kommunernes erhvervspolitik,
Statusrapport for Kommunernes Landsforenings

erhvervsundersøgelse,april 1992, följande, fritt översatt:



produk-kunskapsintensivutvecklas motindustrin mer
servi-tjänster,användning externaökad mertion, av

konkur-teknologiskingående störreprodukterna,ice
internationellökandeochutbildningsbehovmerrens,

inköp.såvälifråga försäljningorientering somom

tidigare, texkomplexa änMånga ärprodukter mer
nyckelfärdigaochtotallösningar, systernsäljs ofta

enheter.

på möjlig-alltmerkonkurrenskraft berorFöretagens
lokalafrån Denomgivningen.få stödaktivtheten att

därförkannäringslivsmiljönregionala avvaraoch
området. Mediför företagenbetydelseavgörande

tillgång lämpligatillexempelvisnäringslivsmiljö avses
kunskapochserviceutbudsamtunderleverantörer av

regi.offentligi

speciellasmå vissaochföretagsärskiltgällerDetta
beklädnadsindustri samtochtextil-branscher, t ex

oftasaknarföretagDessamöbelindustri. resur-egna
får dettamedhjälpDemånga specialuppgifter.förser

medkontaktenochtillNärhetenfrån externa resurser.
roll förviktigspelarsådana funktioner iexterna en

företagen.
l

utsträck-ökadikalkylerarockså företagstörreMen
regionalaochlokaladenbetydelsenmedning av

ak-företagmultinationellaflerochFlermiljöfaktorn.
produktutveck-för sinstödtillomgivningarnativerar

ochutvecklingsavdelningarattskerDettaling. genom
områden kun-tilllokaliserasproduktionsenheter som

påellerfråga underleverantöreriskapsmässigt, om
verk-företagetsförviktigtsärskiltbefinnssättannat

samhet.

tillmed hänsynÄven oftareskerföretaguppköp av
andra företagtillharföretagensamarbetsrelationerde

till sigvill knytakoncernen sominstitutioner.och som
utvecklingen.förstöd



Kommunernes Landsforening lämnar följande exempel i

rapport:samma

Philips etablerede sitt forcenter udvikling af mobil-
telefoner i København under hensyn 1 den høje
brugerfrekvens i Skandinavien, 2 det udstrakte
forsknings- udviklingsmiljø 3 de udvikledeog og
brugerstandarder.

vidtgåendeMarabou tog regionale hensyn, da man
her i 1991 skulle va-:lge lokalitetegnet eten nyt
fabriksanlaeg.

Marabous lokalisering af produktionsenhed.ny

I marts 1991 indledte Marabou sine feltmassige
sonderinger af et lokaliseringsstedegnet for et nyt
fabriksanlaeg i EF. Der grundlag af indleden-var
de sonderinger udvalgt 10 regioner. 2 af disse i
Danmark Århus.Kolding-området og

Som grundlag for sonderingerne udvalgt 4var na-
tionale hovedindikatorer, blev tildelt point forsom

lang rakke detailfaktorer i hveren af de 4 hoved-
grupper.

Danmark top-scorer 2 af de 4 hovedindikato-var
Tyskland Holland pådetrer, hverog var

Belgien blev valgt, fordi regionsfondelene ved at
vaelge Belgien de bedste. Her lagdevar vasgtman
på raekke faktorer områdeti knytteten chokola-
deproduktion marked nerhed marked;og rele--
vante virksomheder institutioner for fabrikkensog
virke; indstilling hos lokale myndigheder; områdets
renommé ved fødevareproduktion; arbejdsmarked

infrastruktur. Grundprisen havdeog ikke betydning,



blev betragtetegnsudviklingsstøtteformuligheder
undervalgtekagedenflødeskum mansom

omstaendigheder.alle

utred-Danmark, statligerhvervspolitik iRegional2.2.1

ning

regionalpolitikförändradbakgrund tillytterligareSom

Regional erhvervs-utredningovannämnd statligframför

vedrø-arbejdsgruppenafafgivetDanmark, rapportpolitik i

1990decemberlndustriministeriet,regionalpolitik,rende

Fråntankegångar likhetrubrikenunderföljandeungefär

tillväxt.till

ekonomiska utvecklingen i Euro-denattkonstaterasFörst
från sydöstraområde bälteilöper ettisker ett sompa

tillvia RhenTysklandochBelgienHolland,England över

från börjandel EuropadenDet ärNorditalien. varsomav
område sträckerHärtill kommer ettutvecklad.bäst som

till nordöstraochSydfrankrikefrån Norditaliensig genom

Spanien.

investeringspro-omfattandeEG:sattUtredningen anser
möjligheter-bör ökakraftigtstrukturfondernagenomgram

dettaoch det iattSydeuropatillväxt iekonomisktillna
utvecklas till ettskallNordeuropabefaras attkanläge

råde.lågtillväxtom



Utredningen emellertid att utvecklingen imenar Nordeuro-
påverkasbör positivt följandepa faktorer:av

-förändringarna i de östeuropeiska länderna bör kunna ge
de nordeuropeiska länderna, inklusive de nordiska, en
starkare ställning slagsett katalysator försom utveck-

Östeuropalingen i

politisk, industriell och finansiellur uppståttsynpunkt har-
brettett erkännande behovet att stärka utvecklingenav i

Nordeuropa

detta har i sin förttur med sig rad initiativ med syfteen-
att stärka Nordeuropas position och skapa konkurrens-en
stark region. påExempel detta är utbyggandet denav
nordeuropeiska infrastrukturen såsom Öresundbroar över

Östersjön,och utbyggnad flygplatser Deav andram m.
nordiska ländernas närmande till EG ocksåtorde en

påpositiv effekt utvecklingen i hela Nordeuropa.

Denna utveckling utredningen kananser betydelsestor
för Danmark påberoende hur snabbt och hur offensivt-
Danmark följer med i den europeiska ekonomiska utveck-
lingen påoch beroende Danmarks förmåga draatt fördel

de utvecklingsperspektiven Östersjöregio-av nya för a

nerna.
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årensframhåller konkur-kommandedeattUtredningen

utvecklas tillgrad kanökandeiinvesteringar enomrens
regioner.mellankonkurrens

näringslivsklimatet bedömsnationellaochregionalaDet

draochutvecklingekonomisksäkraavgörande för attmer
näringsli-tillbidragdirektainvesteringar änprivatatill sig

vet.

betydelsfullharDanmarkvidareanför attUtredningen en

infrastrukturtillgång välutbyggdi formnäringspolitisk enav
kon-internationellal denservicenät.vittförgrenatoch ett

denfördel i attdessutomDanmarkharkurrensen en
välutbyggd ochadministrationen ärregionalaochlokala

välfungerande.

måste regionvarjeuppnå resultatmöjligabästaFör att

ochområden styrkasinharvilkaundersöka inom varman
vilkautredasdetta börledningMedfinns.svagheterna av

deutnyttjamaximaltområden för attbör satsaman
andramarknaden ochinreDenbefintliga resurserna.

regio-tillleda attattkommerinternationaliseringformer av
utredningen.sig,specialiseratvingas ansernerna

12



2.2.2 Kommunemes Landsforenings på regionalpoliti-syn
ken

Kommunernes Landsforening påär inne liknande tanke-
gångar. Landsforeningen anför i Nye muiigheder i er-
hvervspolitikken et-
arbejdspapir inteatt bara den politiska utvecklingen hem-

ocksåutan det danskama samhällets utveckling ökadmot
europeisk integration visar detatt är nödvändigt att satsa
på regionala krafter och skillnader.

Landsforeningen citerar EG-kommissionensur rapport
årEuropa 2000:

..den inre marknaden kommer ökaatt EG:s BNP
med 4 medellång5 % sikt och tvåskapa miljoner-

arbetsplatser. Dennya regionala effekten dettaav
påberor regions generella konkurrenskraften och

förmåga att utnyttja sina speciella fördelar.
frånCitat årEuropa 2000, utgivet EG-kommissio-av

nen

och fråganställer fårvilka del den förväntadesom till-av
växten inom den inre marknaden

Landsforeningen vidare landgränsernaattmenar kommer
att försvinna och det bliratt de ekonomiska, sociala och
näringslivsmässiga sammanhangen än de admini-snarare
strativa skapar den osynliga,som avgörande gränsenmen
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Man liknarDanmark.och ii Europaregionernamellan -
områdensmå och storaIapptäckevid etteuropakartan av

svagheter.ochstyrkamöjligheter,olikamed

traditio-på i EuropatillväxtenattpekarLandsforeningen
industriochstäderdet nätkoncentrerad tillvaritnellt av

områdetochBeneluxgår från Sydengland genomsom
från NorditalienNorditalien samttillTysklandiRhenlängs

DettaSpanien.och östratillSydfrankrike norragenom
iSkandinavienochNordtysklandmedföra attkunnaskulle

EG.blindtarm iblir en

Östeuropa andramed deochiförändringarnaGenom
emeller-EGtillnärmandeländernas anserskandinaviska

utveck-förnyadhoppdet finnsLandsforeningen att omtid

Nordeuropa.iling

gradi högNordeuropaitillväxteventuellVisserligen är

kanförhållanden,internationella manmenberoende av
tillpåverka möjligheternaändå lokal insatsengenom

framhåller produk-attLandsforeningentillväxt.ekonomisk

företagenattviktigaärvisserligentionskostnaderna men

tillgång tillockså habehöver

nätverkbyggamöjlighet att upp-

arbetskraftvälutbildadtillgång till-

14



goda transport- och telekommunikationsförbindelser-

målinriktad rådgivningservice och-

välfungerande miljö med god social infrastruktur.en-

Företagen är därvid beroende den lokala miljön.av Detta
betyder fördelningenatt den ekonomiska tillväxtenav i
Europa i stor utsträckning också i framtiden kommer att

beroende politiskavara beslutav och aktiviteter på na-
tionell, regional och nivå,lokal Landsforeningen.anser

Beträffande Danmarks regioner anför Kommunernes
Landsforening vidare fritt översatt:

l EG-perspektivett kan benägenman be-vara att
trakta Danmark del densom nordeuropeiskaen av
regionen eller region.som Viden egen närmare
granskning finns emellertid stora regionala skillnader
och därmed olika möjligheter inom Danmarks grän-
ser.

Det bör hänsynta tillman målin-att utarbetagenom
riktade lokala och regionala tillväxtstrategier. Strategi-

hänsyntar tiller som olikhet i näringslivsstruktur,
arbetskraftens utbildnings- och kvalifikationsnivå samt
infrastruktur. Faktorer medför detattsom i Danmark
finns vitt skilda tillväxtmöjligheter.

Med de regionala skillnaderna är det givetvis me-
ningslöst allaatt regioner och städer oavsett storlek
och nuvarande kraft satsar konkurreraatt inom

15



internationa-ökadeDennäringar.ochbranscheralla
konkurrens-i företagenstendensernaochliseringen

arbetsför-ökadmedföraattbetingelser kommer en
arbetsfördelningEnemellan.regionernadelning som

påberoenderegionernaprofileringmedför aven
svagheter.ochstyrkaderas

frittutvecklingenframtidadenanförLandsforeningen om

översatt:

be-medföraattkommerutvecklingenframtidaDen
idag.kännersamhällei detförändringartydande

kom-enskildadrabbakommer attFörändringar som
olika.mycketmuner

lands-mindredesärskilt idärmedochlantbruketl
två Delstendenser.attkommerkommunerna seman

tek-ochfärre, störrei alltproduktionenkoncentreras
små ochDels kommerenheter.avanceradeniskt

behövafortsättningen attijordbruk ävenmellanstora
turismproduktion,alternativinkomstsinutöka genom

EG:s lant-städer.kringliggandeinäringarandraoch
påskynda utveckling.dennakommer attbrukspolitik

för-också förändringarbetydandekanstädernaFör
generelltförmodligenroll kommerStädernasväntas.

städer attenskildakommersamtidigtochstärkasatt
ochHuvudstadenmöjligheter.ochuppgifterolika

ha dekommer attprovinsstädernadel de storaaven
internationellautvecklaför attförutsättningarnabästa

servicecentertillNågra utvecklasstäderkontakter.
fråga arbetskraftenbåde iupplandmed stortett om

utvecklas tillattkommerAndranäringslivet.och mer
två dominerandeellermedindustristäderrena en

branscher.
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Det är tydligt detatt regionalt existerar sammanhang
mellan städerna, deras uppland och Iandskommuner-

defnödvändigtDetta sammanhangna. gör att inrikta
påsig regionalt samarbete.

De danska kommunerna har idag breda utvecklings-
möjligheter inom industri, service, forskning, kultur,
turism, Men de enskildam regionernasm. möjligheter
är naturligtvis olika och därmed utgångspunktenär för
valet utvecklingsstrategierav olika. Men överallt gäller-
att ett stärkt regionaltgenom samarbete kan resurser
samlas uppståoch kan medverka tillsom klaraatt

svåraden uppgiften skapaatt ekonomisk tillväxt.

Det Danmark känner idag kommersom att ändra
på mångasig områden. Det kräver att lokaltman

aktivt arbetar med de problemställningar är för-som
knippade med skapaatt den rätta tillväxtpolitiken.

Den enskilda regionens framgång på 90-talet kommer
sannolikt att bero dess förmåga finnaatt sin rätta
profil. En måsteprofil odlas ochsom utvecklas ge-

samarbete ochnom sammanhängande långsiktigen
strategi säkrar att de lokalasom möjligheterna utnytt-
jas fullt ut.

Sammanfattningsviskan sägas mångaatt skäl anförs i
Danmark för påsatsning regionalen utveckling baserad
på grundresurser.regionens egna Därvid attmenar man
alla regionerområden, även de redan harsom starken
ekonomisk ställning, måste utvecklas. En ökad utveckling
även i starka regioner kan draghjälp kringliggandege
områden.



NÄRINGSPOLITIKENlMEDVERKANKOMMUNAL3.

näringslivsmiljöoch derasregionersatsningökadEn
från demedverkankrav svararsomställer större organ

lettDetta harinfrastrukturen.lokalaochregionaladenför

på medverkanstörrevalt satsaDanmark attitill att man
Landsfore-Bl Kommunernesfrån och amt.kommuner a

på behovetpekatutredningar harstatligaoch avning
näringslivsfrågor. motivDeimedverkankommunalökad

är attdebatteniframförtssom

och skatte-effekterfår socialahandtakommunerna om-
arbetslöshet.problem, tnäringspolitiskaeffekter exav

socia-deminska ochskatteinkomsternaKommunerna ser
sågörabefogenhet attinteharökautgifterna men

situationen,förbättraattmycket för

lättare attkontakter,detaljkunskap,harkommunerna-
folkligtlokalt,säkralättareoch kansamordninglokalsköta

engagemang,

blitenderar attinfrastrukturlokalmiljön ochlokaladen-
till kommunernashörDettanäringspolitiken.iviktigareallt

ansvarsområden,

näringspolitiskagenomförandeochplanläggning av-
Dessakommunernaåtgärder underlättas engageras.om
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har det grundläggande politiska och ekonomiska ansvaret
förhållandenaför Iokalområdet,i

kommunerna har inblick skatteförhållandeni i Danmark-
är skatteuppbörd kommunal uppgift, arbetsmiljöförhål-en
Ianden, material- och teknologianvändning, byggnadsför-
hållanden, organisations- och ledningsförhållanden. Både i
kommuner och har ocksåamt erfarenhetman tvärsek-av
toriell planläggning.

De danska kommunerna och ocksåamten har länge
framfört önskemål större befogenheter frågaom i om
näringspolitik. Den danska staten har minskat sina enga-
gemang upphävandea genom egnsudviklingslovenav
1991. Danska kommuner eller haramt haft ganska be-
gränsade befogenheter vad gäller näringsverksamhet,
något mindre än svenska kommuner och landsting.

Kommunernes Landsforening har engagerat sig mycket i
kampen för ökaatt kommunernas befogenheter på nä-
ringslivsområdet. Bl kallade till debattmötea mellanman
Kommunernes Landsforening och Folketingets Erhvervs-
udvalg och Kommunaludvalg i 1991.mars
I programskriften inför debattmötet framhöll de eko-man
nomiska problemen bakgrund till de önskadesom föränd-
ringarna. Man framförde råderdetatt bred politisk enighet

Danmarksatt ekonomiskaom problem först och främst
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den privataoch utveckling itillväxtskall lösas genom

sektorn.

på ekonomiskastorleken deanfördeLandsforeningen att

från marknad och denEG:s inreutmaningarnaproblemen,

på ökad kvali-ställer kravinternationaliseringengenerella

danska näringspolitiken.i denoch förnyelseeffektivitettet,

näringslivsmiljöer fram-lokalaregionalaEn utveckling av

kommunala90-talet. Den danskainförönskvärdhölls som
framträdande rollspelaväl ägnadsärskilt attsektorn är en

och därtilldecentraliseringenpolitiskadendettai ap g
expertis.administrativlokalregionalknuten

lokalsam-för säkramedansvar attharKommunerna ett

ocksåfårKommunernautvecklingsmöjligheter.hällets

stagnerandeföljdernanegativadekännagenast av enav
intressede direktDärför har ettnäringslivsutveckling. av

och regio-utvecklingen lokaltekonomiskadenstärkaatt

nalt.

internationella konkurrens-företagensFörutsättningen för

förmåga loka-beroende godautsträckningi ökandeär av

näringslivsmiljöer.laregionala

säkraintenäringspolitiska insats kanStatens ensam

sådana bakgrundharoch motmiljöer. Kommuner amt av-
och regionalt ock-lokaltkommunerna löseruppgifterde -
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så roll i tillväxtorienteraden näringspolitik.en

De näringspolitiska krav, stårDanmark inför,som ställer
påkrav ett samlat resursutnyttjandemer i näringspolitiken,

anförde Landsforeningen vidare. Det således ända-vore
målsenligt kommuner,att amt och staten utökade sitt
samarbete den regionala näringspolitiskaom utvecklingen.

Dessa regionala strategier, står i överenstämmelsesom
med den utvecklingsmodell EG arbetar med, kan bara
realiseras, de lokala myndigheternaom medverkar med
sitt speciellt kunnande. Detta kunnande har skapats ge-

täta kontakternanom med företagen, lokal personkänne-
dom och den kommunala ärendehandläggningen, anför
Landsforeningen.

l de kommunala förvaltningarna finns expertis kansom
utnyttjas i växelverkan med privata företag till utveckling
och förbättring såväl de privata företagensav produkter
och tjänster offentlig service. Dennasom expertis har
dessutom ett frågastort värde i systemexport till EG-om
länder, Östeuropa och andra Världsdelar.

Landsforeningen framhöll dock att det inte bara finns
behov förbättraatt kommunernasav möjligheter till tjäns-
te-systemexport. Den lokala näringspolitiken måste ses

helhet.som en



generellaefterlysteLandsforeningKommunernes ramar

verksamheten,näringslivsfrämjandekommunalaför den

insats,möjlighet göraattkommunernakan engesom
och uppgifter-problemenlokalatill dekan anpassassom

na.

kommunaltettdebatten framförts, attdanskai denDet har
å

detskattemedel ochmed atttill slöserilederengagemang
förhållande till privata företag.ikonkurrensensnedvrider

risker hardessaLandsforening attKommunernes anser

uppmärksamhetbehovdet finnsöverdrivits och att nyav
utveck-förståelse lokalsamhälletsmodernaför detoch

lingsbetingelser.

bör intenäringspolitiska kompetensökadeKommunernas

produk-kommunalstartautvidgade möjligheter attomfatta

på mark-den friaförsäljningföroch tjänstertion varorav
detta börreglernamycket snävanuvarandeDenaden. om

bibehållas Landsforeningen.framhölls av

bibehålla kommunernaprincipen attvidareMan bör om

får till enskilda företag.bidraginte ge

möjligheterbör kommunernasBeträffande systemexport

också samarbetestimuleras tillbörKommunernautvidgas.

arbeta medmöjlighetDe bör ha attmed privata företag.
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påsystemexport villkor statliga myndigheter.samma som

Ett kommunalt bör principiellt balanseraengagemang

ekonomiskt och det skall t vid drift bolag för närings-ex av
livsutveckling åtskillnadgöras klar mellan bolagetsen
ekonomi och kommunens ekonomi.

Ett kommunalt ekonomiskt i näringslivsfräm-engagemang
åtgärderjande ska i största möjliga utsträckning ske i

samarbete med privata investerare. Kommunernas insats
skall begränsad.vara

Landsforeningen föreslår fårkommunernaatt följande

möjligheter att arbeta med näringspolitik:

Kommunalt deltagande i systemexport

Kommunal2. medfinansiering EG-programav

Möjlighet3. att starta bolag för utveckling näringslivetav
tillsammans med privata intressenter

4. Bättre möjligheter till investering i lokal infrastruktur för
näringslivet

5. Möjlighet till finansiering regionala utvecklingspro-av

gram



kommunalaframhålls detvidare attprogramskriftenI
ochökatnäringspolitikeninom merengagemanget mer

före-stödåtgärderpå kommunernaexempeloch somges
näringslivet.lokaladetutvecklaför atttar

föreslår Landsforeningen attsystemexportBeträffande

ochfå systemexportideltaböroch sam-amtkommuner
detförinomföretagprivatamedarbetsprojekt ramen

möjlig-verksamhetsområdet. Därmed ökaskommunala

kun-sektornsoffentligautnyttja den storaheterna att

ökad export.ochtillväxtskapaaktivt för attskaper

och amtföreslår kommunerenskilda,attLandsforeningen

där detnäringslivsutveckling,förbolagstartabör kunna

%.överstiga 49börandel inteoffentligas

sådant skall kunnabolagettattprogramskriftenl anges
verksamhetenkommunaladenutanföruppgifterförsvara

ersättningbolaget motskallBlpå villkor.affärsmässiga a
expertis företagen.tillhandahålla nödvändigkunna

påexempelytterligareföljandeLandsforeningen anger
utvecklingsbolag:arbetsuppgifter för ett

erhvervsforholdaf lokaleanalyser-

udviklingsprojekterafgennemførelse-

virksomhedermellemnaetverketablering af-
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deltagelse i generel markedsføring områdetsfor-
produkter

rådgivning vedrørende erhvervsfremme-,-
uddannelsesmaassige- arbejdsmaessigeog ordninger

iverksatterfremme-

udførelse af visse kommunale planlagnings-- ogdriftsopgaver.

Av dessa uppgifter har del brukat utförasen privataav
konsulter, bolag eller organisationer. Kommunerna har i
sin näringslivsfrämjande verksamhet brukat samarbeta

sådanamed privata intressenter. De ocksåhar kunnat
komplettera sådanamed uppgifter privata intressen-som

åtagitter inte sig i månden tidigare rättsregler ut-gav
för det. Dettarymme torde bidra till att förordar bo-man

lagsbildning i samarbete mellan enskilda och kommuner
amt för näringslivsutveckling.

Som framgår nedan har den lagstiftningennya samma
på samarbetesyn mellan privata och offentliga intressen i

näringslivsutveckling.



KOMPETENSAMTSKOMMUNERS OCHDANSKA4.
NÄRINGSLIVSOMRÅDETINOM

Kommunalfuldmagtien4.1

åt uppgifterdesigskall ägnaoch amtkommunerDanska

Dess-på Iovhjemmel.danskalagstöd,särskiltharsom
landstingochkommunersvenskade liksomkanutom

luppgifter.fakultativauppgifter,på andrasig vissaäven ta
uppgifterfakultativaregleraskommunallagensvenskaden

det sägs:§ därkap 1i 2

får handhasjälvalandstingoch om§ Kommuner1
harintresseallmäntsådana angelägenheter somav

områdelandstingetsellertill kommunensanknytning
enbarthandhasinteochmedlemmarderaseller som

ellerlandstingannatettkommun,staten, annanenav
någon annan.

Iagbestämmelser.sådana generellaingafinnsDanmarkl

sedvanerätt.reglerasuppgifterkommunalaFakultativa av
ombe-möjligheter atträttsligaoch amtensKommunernas

gå benämningenunderbrukaruppgifterfakultativasörja
rättsregler.alltså oskrivnaärkommunalfuldmagten, som

trebaseraskommunalfuldmagtsreglernaoskrivnaDe

källor:



sedvana, dvs de uppgifter kommuner brukat sköta sedan-
lång tid tillbaka utan detatt finns lagstöd,

contrario-tolkningar gällandee Iagbestämmelserav- om
uppgiftsfördelningar

tillsynsmyndigheternas praxis.-

Det finns däremot någraknappast domstolsutslag beträf-
fande tolkningen kommunalfuldmagten.av

4.1.1 Kommunalfuldmagtens innebörd i näringslivsfrågor

Tidigare, före 1992, fanns i Danmark inga särskilda lag-
bestämmelser kommunernas befattningom med närings-
livsfrågor. Detta reglerades enbart kommunalfuld-genom
magten.

Liksom i Sverige kan kommun eller ett själven amt produ-
för eget bruk, dvscera producera de och tjänstervaror
behövs för den kärnverksamheten.som Dennaegna

fårproduktion dock gånormalt inte utöver det be-egna
hovet. l vissa fall kan det tillåtetdock säljaatt bipro-vara

fråndukter verksamhet likasåochegen tillfällig överkapa-
citet. Detta är i dragstora regler Sverige.isamma som



också verk-accessorisktalaskommunalrättdanskl om
verksamheticke-kommunalprincipiDet ärsamhet. en

kommunalIagenligtillanknyternaturligendock ensom
orimligt attpå sådant skulledetsätt attverksamhet vara

den.bedrivafickintekommunen

ocksåhar detverksamhetaccessoriskbedömningVid av
på enskildsätt,annattillgodosesbehovetbetydelse avom

accessoriskEnmyndighet.näringsidkare eller annanav
också omfatt-haIagenligskall förverksamhet att envara

huvudverksamheten.står tillproportionining som

kommunkundekommunalfuldmagtenförlnom enramen
förhållandestödåtgärder tilligenerellavidtaamteller ett

tillåtet ekonomisktinte attdetMennäringslivet. gevar
ellerföretagpå enskildasättstöd eller annat grup-gynna

ieller amtdansk kommunfickövrigtIföretag. enavper
näringsverksamhet.imedverkaellerdrivaprincip inte

kommungodtagitinrikesministeriet attpraxis haräldreI en

fått bidragdirektkommunalfuldmagtenförinom geramen
ochnödsituationsig ibefanntill företagett enensom

eko-kommunenshot motskulle medföra ettnedläggning
Även motsvarighet i densinhardettaexistens.nomiska

ståtorde intemöjlighetDennakommunallagen.svenska

Danmark.längre iöppen



danskal de kommunernas ingåruppgifter liksom i de

svenska kommunernas att för viss infrastruktursvara som
har betydelse för företagens produktions- och försäljnings-

möjligheter. Det t ochgator vägar, transportnät,avser ex
fysisk planering och miljökontroll. Härtill kommer storen
del utbildningsväsendet.av

Liksom svenska kommuner kan även danska kommuner

bedriva eller stödja verksamhet syftar till förseattsom
samhället med vatten, avlopp. elektricitet, fjärrvärme etc.

4.2 Statlig utredning kommunernas befogenheterom

Efter överenskommelse mellan regeringen i Danmark och
Kommunernes Landsforening tillsatte inrikesministern den
24 1988 kommitté förmars att utreda kommunalen nä-
ringspolitik. Kommittén bestod representanter för Kom-av

Landsforening, Amtsrådsforeningenmunernes och centra-
statliga myndigheter.

Kommitténs kommissorium utredningsdirektiv löd:

Udvalget skall ved eksempler beskrive kommunernes
nuvaerende indsats i erhvervspolitikken, herunder 1
den direkte erhvervsrelaterede virksomhed, 2 uddan-
nelsevirksomheden 3 arbejdsmarkedsforanstalt-og
ninger, påder tager sigte erhvervsfremme, samt 4
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erhver-overforservicekommunalealmindeligeden
forsyningsvirksomheder.infrastruktur ogaverne,

med eksem-beskriveskal dernaestUdvalget aog,
centralestatsligemellemsamarbejdet ogbelysepler,
vedrørendekommunernemyndighederdecentrale og

erhvervsfremme.kommunal

med forslagfremkommedesudenskalUdvalget
områder, etablerespå kandervilke enhvorledes og

Iokaledestatsligedemellemsammenhaengbedre og
erhvervspolitiske indsatser.

medfremkommetilligeudvalgetskalforbindelsedenI
tilrettelaag-organisatoriskei denaendringerforslag
foranstalt-erhvervspolitiskeaf deudførelsegelse og

ninger.

med forslagfremkommeendvidereskalUdvalget
administrative ni-desmidiggørelse afforenkling og

erhvervsudvik-afisamarbejde sagerveauers
betydning.Iingsmaessig

behov forderoverveje,udvalgetskalEndelig erom
iengagementkommunaltforaf reglernerevision

forudsat, atherveddetideterhvervsvirksomhed, er
kommunaløkonomisk støtteydesskalikkefortsatder

erhvervsvirksomheder.

såvel iindsatsernemedsigbeskaeftigeskalUdvalget
virksomhederafetableringmed somforbindelse nye

virksomheder.eksisterendeoverfor

1988,decemberiavlämnadesbetänkandeKommitténs
ERHVERVS-OGKOMMUNERNE1153: sBetaenkning nr

POLITlKKEN,

udvalgnedsatteindenrigsministerenaffra detbetänkning



kommunerne erhvervspolitikken.om og

Kommittén sammanfattar problemställningen på ungefär

följande sätt:

Kommunernas och amtens näringspolitik präglas av
Åett dilemma. sidan finns stark önskan hosena en

kommuner och amt att främja näringslivsutveck-om
lingen för Åstärkaatt det lokala samhället. andra
sidan sätter den rättsliga regleringen kommunalfuld-
magtsreglerna gränser för vilka medel kommunerna
och kanamten använda ändamål.för detta

4.2.1 Kommitténs förslag

Kommitténs överväganden och förslag lyder i samman-
fattning påungefär följande sätt:

Traditionellt har l Danmark ansett att kommunernaman
först och främst kan främja utvecklingen näringslivetav

tillhandahållaatt hög servicenivå låggenom till skatt och

snabb och företagsvänliggenom administration.en

Utöver detta har kommunerna på påtagitinitiativeget sig
rådgivningsuppgiftergenerella gentemot företagen. Hittills

har samhällets direkt näringslivsinriktade såsomaktiviteter

främjande teknologi och regionutvecklingav egnsudvik-
ling administrerats statliga myndigheterav med mycket
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medverkan.kommunalliten

förhållan-på dettaändringkravställer avKommunerna nu

de.

framförtskommittéarbetetunderFrån sida harkommunal

näringslivsin-lokaladeårens utvecklingsenastede avatt
Dekompetensnivån kommunerna.hoshöjtharsatserna

mobiliseramöjligheter attstörreharmyndigheternalokala
näringslivsfrågor.omkringsamhälletlokaladethela

förbetydelseväsentligdetta ärattvisarErfarenheterna av
också störreharKommunernatillväxtmiljöer.braskapaatt
åtgärdernäringspolitiskalokaltmöjligheter att anpassa

dedärför attförhållanden. Kommunerna anserlokalaefter
på näringspolitiskadetbefogenheter om-störrebör

rådet.

näringspolitikcentralochlokalsamordningBättre av

näringslivsfrämjande insatsaktivgörKommunerna en
deltarDeinfrastrukturen.lokalamed denarbetetgenom

denadministrationeniutsträckning avmycket ringaidock

näringspolitiken.statliga
börkommunernauppfattning attkommitténsdärförDet är

närings-roll iaktivspelafå möjligheter attbättre meraen
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politiken. bådeDetta bör ske större medverkan igenom
den statliga näringspolitiken och initiativ.genom egna

sådanEn aktiv roll förutsätter dockmera bättreen sa-
såvälmordning mellan kommunstat, och amt mellansom

påmyndigheter nivå.samma

Samordningen är nödvändig för undgåatt dubbleringar
och för möjliggöraatt samordnade tvärs överprogram
administrativa gränser.

Kommittén föreslår därför deatt kommuner eller amtskom-
är engagerade imuner näringspolitikensom skapar regio-

nala samarbetsorgan med uppgift att

samordna näringslivspolitiska initiativ i kommunerna-

förmedlandeettvara mellan statlig och kommunalorgan-
näringspolitik.

sådantEtt regionalt samarbetsorgan skulle kunna bestå

representanter för berördaav kommuner, amt, statliga
myndigheter och näringslivet.



serviceKommunal

bestårinsatsernäringslivsfrämjande avKommunernas
serviceproduktion,kommunensanpassningplanering, av

informationsför-allmänochärendehandläggning,snabben
näringslivet.tillmedling

verksam-informationsmässigaochservice-denMycket av
rättsliganuvarandeförinomgenomföraskan ramenheten

bun-inteövrigtioch ärkommunalfuldmagtenreglering

regler.statligaden av

ärende-gällervadframträdandeärRegelstyrningen mera
lokaltilldockfinnsmöjligheter an-Vissahandläggning.

Mångaärendehandläggningen.internadenpassning av
emellertidskallnäringslivetförbetydelseärenden av

myndigheter.flerabehandlas av

skäl anta attattdetfinns enuppfattningkommitténsEnligt
överskådlig, snabbserviceproduktion,billigoch enflexibel

effektivochärendehandläggningsamordnad enväloch
näringslivetsbetydelse förmycket storinformation är av

utvecklingsmöjligheter.ochkonkurrenskraft

attmyndigheternadärförrekommenderarKommittén
plane-fysiskadenibehovnäringslivetsuppmärksamma

administrationen.inomochringen
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Nyföretagarcenter

Kommittén konstaterar detatt finns generella hinder mot
nyföretagande. Kommittén att samhället kan med-anser
verka till minskaatt dessa hinder. Denna uppgift ligger

bäst till för kommunerna eftersom den bådeförutsätter

lokalkännedom och administrativ organisation.

Ett problemen kan att finna lämpligaav lokaler tillvara
rimlig hyra. Enligt nuvarande regler kan kommunala nä-
ringslivsfastigheter industrihus bara byggas i stödom-
råden egnsudviklingsområden. lånoch bara erhållsom
från industriministeriet eller ingårdet i frikommun-ettom
försök.

Det finns ytterligare sådanavillkor för kommunala industri-
fårhus. De bara uthyras eller säljas till ett enda företag

och avtal hyra eller försäljning skallom träffas innan kom-
förvärvar lokalerna.munen

föreslårKommittén kommunerna fåratt ökade möjligheter

att bygga industrihus för uthyrning till nyföretagare. Detta
bör kunna ske påutan krav att lokalerna skall uthyras
samlat eller uthyrningenatt skall säkrad innan loka-vara
Ierna förvärvas. Lokalerna skall dock uthyras till marknad-
spris.



kan docknyföretagarcenterindustrihusKommunalt ägda

Därförkommunala förluster.betydande risk förinnebära

påkommitténikommunala representanternapekar de

kommunslagstifta attmöjligheten att engagemangenom

får byggsumman.procentdelvissutgörahögst aven
dåmåste kapital.privattillskjutasResten av

Teknologisk utveckling

viktig rollspelakanKommittén kommunernaatt enanser
teknologi.förmedlingvid av ny

föreslår offentligautbyggnad denKommittén därför aven
rådgivningsverksamhetochinformations-teknologiska

TeknologisktTlCochteknologiska institutendesom
tillhandahåller. Eventuellt kan detidaginformationscenter

nivåpå lokal upprättamöjligtdet blir attske attgenom
informationscenter.teknologiskakommunalaoch driva

sådana informa-lokala teknologiskadockförutsätts attDet

destorlekblygsammablirtionscenter somav samma
med denverksamheten samordnasTlCnuvarande och att

verksamheten.statliga

följandekunna habörKommunala informationscentra

uppgifter:

36



rådgivningGenerell och information särskilt till mindre-
företag lokalområdet,i inte själva disponerar teknolo-som
gisk sakkunskap,

Låta fåföretagen nytta den kunskap och erfarenhetav-
kommunen påhar teknologiområdet.som Exempelvis kan

personal utbytas mellan kommunen och företagen, eller
också kan eller flera kommunanställdaen utses till kon-
taktperson får till uppgift fortlöpandeattsom förmedla
tekniskt frånkunnande kommunen till företagen.

Etablera samarbete mellan olika företag i kommunen i-
syfte att anskaffa anläggningar förgemensamma forskning
och utveckling eller andra samarbetsformer mellan lokala,
små företag. Kommunen kan med sin kunskap deom
lokala företagen föreslå projekt därefter utförssom av
företagen själva.

Uppbygga tekniskt-vetenskapligt bibliotek.-

Förmedla uppgifter vilka krav den teknologinom- nya
påställer utbildning arbetskraften.av



näringslivetutvecklinqförBolaq av

för skapaoch atteffektivitetochsamordningfrämjaFör att
föreslårinitiatividéer ochutnyttjandeeffektivtför avramar

lokalabilda ut-möjligheter attskapaskommittén detatt

amt, statenskall kommuner,bolagl dessavecklingsbolag.

delta.kunnaoch privata

Danmark bildaföreslår imöjligt attdet görsKommittén att

nedanstående riktlinjer:efterutvecklingsbolag

olikasammanslutningutvecklingsbolag ärlokaltl:tt aven
näringsliv-främjauppgift atttillharintressenter som o

område.isutvecklingen ett

offentligamyndigheter,offentligakanIntressenterna vara
företag,privataserviceinstitutioner,ochundervisnings-

kapi-offentligaochprivataandrasparbanker,ochbanker

anknytningmedorganisationertalförmedlingsinstitutioner,

enskildaarbetsmarknad samtochnäringsliv personer.till

fråga kommuner.fleranormaltbörDet omvara

skallutvecklingsbolagenföreslår lokaladeKommittén att

uppgifter:följandehakunna

uthyrningföretagslokaler förAnskaffa



2. Utrednings- och planeringsuppgifter

3. Delta i generell marknadsföring områdetsför produkter

Rådgivning4. näringslivsfrågori

Rådgivning frågor5. i rörande offentligt näringslivsstöd,
utbildning och arbetsmarknad.

Nyföretagarstöd.6.

7. Andra serviceuppgifter inklusive drift lokala teknolo-av
giska informationscenter.

fårBolagen däremot inte stödja enskilda företag ekono-
miskt.

Särskilt EGom

någraDet har i fall varit möjligt för kommuner och amt att
EG:s åtgärderstöd till för näringslivsutveckling desom

efter danska regler inte har lagstöd för. EG-bidragen är ett
led i gemenskapens allmänna politik stöds densom av
danska regeringen. Därför föreslås kommuneratt och amt
får vidta och åtgärdermedfinansiera stöttas medsom

frånbidrag EG.



DanmarkilagstiftningNy4.3

till 19921990tidenunderDanmark antogFolketingeti

åtgärder. Dennäringslivsfrämjandelagarfyra omnya
år 1990,394erhvervsfremme,Lovlagen, nrförsta om

närings-statligabehandlarDenjuni 1990.den 13antogs

åtgärder.Iivsfrämjande

andra lagarochegnsudvikingsloveninnebär omattLagen

denersättsåtgärder Deupphävs.näringslivsstödjande av

flexiblareförenklad ochtillmöjlighetDenlagen. gernya
frågor. skalllagen ettEnligtnäringspolitiskahantering av

eksportfremmeråd in-erhvervsudviklingsråd och ett

nä-avstatensadministrationmedbiträdaför atträttas

åtgärder.ringslivsstödjande

Erhvervsudviklingsfond,DanskLovandra lagen,Den om
1991.decemberår 27den1991, antogs937nr

utvecklingsprojektfond förlag inrättasdennaEnligt en
tillkronormiljardertillskjuter 2Statennäringslivet.inom

fonden.

deltagelse iamtskommunerskommunersLov ogom
år och Lov1992erhvervsudviklingsaktiviteter, 383 omnr

aktiesel-medsamarbejdeamtskommunerskommuners og
båda majår den 20antogs1992,384m.v.,skaber nr
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båda1992. Dessa lagar behandlar kommunal näringspoli-
tik. De skall uppfattas utvidgatett Iagstöd för kommu-som
nala åtgärder,näringspolitiska dels kodifierar gällan-som
de rätt enligt kommunalfuldmagten också utökarmen
möjligheterna.

Den första lagen, 383, ett förslagnr regeringen,var av
Lovforslag L 78. Regeringen utarbetadenr lagförslaget

begäran Folketinget den 18av april 1991som upp-
manat regeringen framläggaatt förslag till utvidgade ramar
för näringspolitiskt samarbete mellan privata företag, stat,|
kommuner och beträffandeamt

projekt för utveckling näringslivetav-4

systemexport-

regionala näringslivsprogram-

finansiering EG-program.av-

påpekadesDet att förslaget inte fåskulle medföra snedv-
ridning konkurrensen förhållandeiav till privat näringsliv.

Förslaget framlades den 30 oktober 1991 och det togs av
Folketinget med den ändringen §att Stk3 5 ströks. Det
löd:



må ikke økono-amtskommunerStk.5. Kommuner og
selskabsdannel-iIedelsesmassigt deltagemisk eller

den i stk.afsaetter 1privatretlig karakter,af somser
viden.omhandlede

Lförslag, Lovforslaglagen, 384, ettDen andra nrvarnr

Radikale Ven-direkt i Folketinget85, togs avuppsom
samband med utskotts-omarbetades iLagförslagetstre.

lades där-ändringsförslagenDe viktigastebehandlingen.

Socialistisk Folke-Socialdemokratiet,vid gemensamt av
ovannämndaFolketingetsRadikale Venstre.parti och

meddirektL hängerlagförslag 78ändring sammannrav

innehållet Llagförslag 85.i nr

deltagelseamtskommunerskommuners4.3.1 l.ov ogom

erhvervsudviklingsaktivitetefi

deltagelse iamtskommunersLov kommuners ogom
bilaga 1lydelse,erhvervsudviklingsaktiviteter, 383, senr

kommunalfuldmagtensieventuella oklarheterinnebär att

näringslivsområdetpåfråga klaraskompetensiregler om
också Syftetutökas.kompetensenDärtill kommer attut.

ochfrämja kommuners amtsenligt 1 § attmed lagen är

näringslivsutveckling.i lokalmedverkan



Enligt lagen kan kommuner och amt

eller tillsammans medensamma andra bedriva närings--
livsfrämjande verksamhet. Exempel på sådan verksamhet
är enligt lagen information, rådgivning, utvecklingsprojekt

och service till näringslivet.annan

medverka vid utveckling den lokala eller regionalaav-
infrastrukturen för näringslivet samordnade insat-genom

och tillhandahållaattser genom service har tillsom upp-
gift främjaatt produktutveckling och etablering och utveck-
ling företag.av

Som villkor uppställs att verksamheten skall vara
öppen för alla företag eller företaggrupper av
inom kommunen eller amtet. Förbud finns mot att

direkta bidrag till enskildage företag.

Insatser med syfte främjaatt produktutveckling,

etablering och utveckling företag kan innebäraav
ett avsevärt stöd för företagen. Personal- och
teknologiutveckling kan ligga inom förramen

sådana insatser.

lämna bidrag till verksamhet enligt och även med-- ovan
finansiera EG-program.



bolagsform.ovannämnd iverksamheten typbedriva av-

på något följande sätt:bedriva systemexport av-

danskt företagtillunderleverantörsom-

utlåning till danska elleranställd ut-avgenom-
myndigheterellerländska företag

privataoffentliga ellertilldirekt exportgenom-
utlandet.iköpare

huvudmänoch privataoffentligamed andrasamarbeta-
utvecklingspro-regionalagenomföraochutarbetaattom

till syfteskall ha attnäringslivet. Dessaför programgram
inäringslivsutvecklingfrämjaochinfrastruktur attutveckla

område.geografisktstörreett

erhvervsudviklingsrådet kanstatligadetVidare attanges
och därvid in-tautvecklingsprogrammedverka i dessa

näringslivsfrämjandestatligasamordningitiativ till av
åtgärder.

samordning närings-ochRegionala utvecklingsprogram av

alltså ochuppgift för kommunerinsatser blirpolitiska en
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Någonamt. ansvarsfördelning görs inte mellan kommuner
och Inteamt. heller är utvecklingsprogrammen obligatoris-
ka. Lagen påpekar närmast behovet och öppnar möjlig-
heten.

l lagens förarbeten sägs, fritt översatt:

Ett ökat kommunalt och amtskommunalt engagemang
inom det näringspolitiska området kan innebära risk
för oplanerad flora serviceformeren med olikaav
huvudmän varken motsvarar företagenssom behov
eller utnyttjar de samlade effektivt. Därförresurserna
behövs samordning de regionalaen insatserna.av En
sådan samordning gör insatsen må-effektiv ochmer
linriktad.

Det är viktigt de lokalaatt och regionala insatserna
kan samordnas med statens näringslivsstrategi och

dessaatt samordnade insatser kan utnyttja de möjlig-
heter vårtligger i medlemskapsom i EG.

Regionala för näringslivsutvecklingprogram utgör en
kring näringslivsfrämjanderam aktiviteter. Sådana

är ett mycket smidigtprogram och lämpligt instrument
för samordning de regionala insatsernaav mellan
kommuner och ochamt för samordning mellan regio-
nala statliga och kommunala initiativ.

l den rapport regional näringspolitik i Danmarkom
i decembersom 1990avgavs arbetsgruppen förav

regionalpolitlk föreslås att programformen används i
större utsträckning amt och kommuner. Dettaav som

följd erfarenheterna frånen EG:sav regionalfondspro-
l remissyttrandenagram. över rapporten näringsli-var

vets organisationer och de kommunala organisa-
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tionerna positiva till detta förslag.

aktiviteter för näringslivsutveckling börRegionala
därför i största möjliga utsträckning äga inomrum

för regionalt utvecklingsprogram. Kommu-ettramen
och kan samarbeta med andra offentliga ochamtner

huvudmänprivata utarbeta och genomföraatt ettom
regionalt utvecklingsprogram, till syftehar attsom

infrastrukturutveckla och främja näringslivsutveck-att
område.ling i geografiskt Regionala utveck-ett större

ocksålingsprogram kan bidra till främja samord-att
ningen statliga näringslivsinriktade initiativ be-av av
tydelse för den regionala näringslivsutvecklingen

framgårsåsom ovannämnd rapport.av

sådantBakgrunden för utarbeta utvecklingspro-ettatt
områdetsbeskriverbör analyser nä-gram vara som

utvecklingsnivå, generella och speci-ringslivsmässiga
tillväxtpotentialer, konkurrensmässiga fördelar ochfika

svagheter m m.

bör regelEtt regionalt utvecklingsprogram omfat-som
kommuner. Det kan i vissa fall täckaflera ett amtta

behöver inte det. Det kan delargöra ettavse avmen
eller kommuner amtsgränserna.tvärs överamt

utvecklingsprogrammet bör förDet regionala att-
från utvecklingsrådet-kunna stöd förutom relevan-

innehållaanalyser bestämd handlingsplan medta en
tidsåtgång.budget och Vidare skall detuppgift om

områdetkoppling till andra initiativ i ellerfinnas en
området, medfinansierasdelar texav program som

EG.av

på sådantviktigt utarbetasDet är sättatt programmet
lokaladen förutsatta samordningen mellan ochatt

statliga initiativ kan Därför böräga programmetrum.
innehålla uppgift de väsentligaste enskilda projektom

bliförutsätts genomförda under programperio-som
den.



Erhvervsudviklingsrådet kan inom för Lovramen
erhvervsfremmeom medverka vid utarbetande och

genomförande utvecklingsprogram förav näringslivet.
Lagen möjlighet för erhvervsudviklingsrådetger att gebidrag till vissa utgifter i samband med genomföran-
det ett De enskildaav program. projekten under pro-

kangrammet påbidrag sätt andrasamma som
projekt efter beslut bevillnlngsutskottet.av Kommuner
och amt söker erhvervsudviklingsrådetssom med-
finansiering utvecklingsåtgärderav bör lämpligen

åtgärderdessaanpassa till ett samordnat regionalt
utvecklingsprogram.

Regionala utvecklingsprogram för näringslivet är
önskvärda rationaliserings- ochur effektivitetssyn-
punkt. Det är därför viktigt kommuneratt och amt

påstöter minsta möjliga hinder för att utveckla och
förverkliga sådana program.

Det ocksåär viktigt deatt regionala utvecklingspro-
får högstagrammen möjliga såkvalitet detatt skapas

största möjliga säkerhet för att kanprogrammen med-
föra det väntade resultatet.

Detta talar för att betydande insatsen bör göras i
utvecklingsfas.programmens De omkostnader ärsomförbundna med detta kan svårt fåatt fulltvara ut

täckta lokala, privatagenom och offentliga, bidrag.
Särskilt omkostnader för undersökningar, mötesverk-
samhet, utarbetande programförslagav och organisa-
tionsutveckling kan befaras svårt heltatt finans-vara
lera lokala bidrag.genom

Särskilt åren,de första när prggramarbetsformen skall
inarbetas i den lokala och regionala näringspolitiska
verksamheten, är det viktigt att det ställs statliga
medel till förfogande för utveckling regionalaav pro-
gram.



samarbej-amtskommunerskommunersI.ov4.3.2 ogom
m.v.aktieselskabermedde

samarbejde medamtskommunerskommunersLov ogom
bilaga 2lydelse,innebär384,m.v.,aktieselskaber senr

påIedningsmässigtfinansiellt ochoch amtkommuneratt
bolag. Dennanäringsdrivandemedverka ikanvillkorvissa

trädde ideninnanEG-kommissionengodkändeslag av

kraft.

drivaoch amtkommunerkandansk rätttidigareEnligt
bolagdessaenbartbolagsformverksamhet iviss ommen

inomliggeruppgiftermedarbetaruteslutande ramensom

kompetensen.kommunaladenför

med-dessutommöjlighet attskapaslagdennaGenom en
liggernormalt utan-uppgifterutförbolagverka i somsom

bestämtnärmarekommunala kompetensen, pro-denför

på marknaden.friadenoch tjänsterduktion varorav
Eninskränkningar.medbehäftaddockmöjlighet ärDenna

i bola-får aktiemajoritethainteeller amtenskild kommun

två kommunereller fleradock attIngenting hindrarget.

aktiemajoritet.hartillsammanseller amt

Mkr10totalt ha högstfår eller ett amtkommunVidare en
beloppsgränsDennabolag.dennaplacerade i typ av

Industri-storlek.eller kommunensgäller oavsett amtets
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ministern kan dock medge högreett belopp. Kommunen
fåreller amtet påinte heller någotta sig annat föransvar

såsombolaget borgensåtagande eller dylikt. l belopps-

gränsen skall inte räknas aktiekapital i traditionella kom-
munala bolag enbart arbetar med kompetensenligasom

uppgifter.

Ett bolag enligt den lagen kan arbeta med följandenya
uppgifter:

Bearbeta, vidareutveckla och sälja kunnande, produkter-
och tjänster påbygger kommunala kunskapersom som
uppkommit vid lösning kommunala eller amtskommuna-av
la uppgifter påeller därmed sammanhängande privat
kunnande, eller

i samband med förseatt kommuner och amt med- varor
och tjänster även bedriva försäljning och tjänsterav varor

påbaserat kommunalt kunnande till andra än kommuner
och amt.

Vad gäller uppgifterna svârtolkad.är lagen Den är inte
heller samstämd med den andra lagen, Lov kommu-om

amtskommuners deltagelseners og i erhvervsudviklings-
aktiviteter, 383.nr



framgår i lagenförarbetena bestämmelserna kom-Av att

TARCO-koncernenkommunernas ägande igöraattmer

lagligt. Lagen tycks tillkommen för Iagliggöra kommu-att

nalt ägande TARCO-koncernen. Som nämnts är detav

dessutom oklart vilka uppgifter bolag reglerasett som av
får åt.lagen ägna sig Därför kan det finnas anledning att

iaktta viss försiktighet vad gäller tillämpning lagenav

andra bolag.

I Iagtexten finns dock ingen generell inskränkning till redan

sådanbildade bolag. En inskränkning finns visserligen i 4

till§ den riktar sig enbart kommunala organisationer,men

inte till kommuner och Syftet med denna paragrafamt.

möjliggöra indirekt ägandetycks kommunaltattvara av

TARCO AS Landsforeningjust Kommunernesgenom
sådantmöjliggöra i bolagsbildningar.inte ägande nyamen

lyder:Paragrafen

organisationer kan deltage fi-§ De kommunale4.
ledelsesmaessigt i de i §§ omhand-nansielt 1 2ogog

selskaber, der eksisterer ved lovens vedtagelse.lede
påføressåframt medlemskommuner-der icke herved

haeftelse selskabernes forpligtelser.forne

selskaber,Någon motsvarande der eksiste-inskränkning

ved lovens vedtagelse finns inte i § och 21rer som

deltagandebehandlar kommuners och direkta iamts

sådana bolag.
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Inte heller lagförarbetena anledningger sådantill tolk-en
ning. l Radikale Venstres första lagförslag före de gemen-

ändringsyrkandena frånsamma Socialdemokratiet, Socia-
listisk Folkeparti och Radikale Venstre i Radikaleanges
Venstres anmärkning Bemaerkninger lovforslaget:

Det forslagsstillerneser opfattelse, deat eksisteren-
de faelleskommunale selskaber läs: TARCO AS
lovliggøres med dette lovforslag. I det omfang ud-
valgsarbejdet viser, detteat icke tilfaldet, viler
foreslå, derat indsattes bestemmelse herom.en

Sedan lagförslaget påändrats denna punkt anförs i Er-
hvervsudvalgets Betaenkning näringsutskottets be-
tänkande:

Kommuner amtskommunerog antages efter gaelden-
de ret haveat vis adgang til, direkteen eller indirekte,

deltageat i selskaber, foreninger eller andre privatret-
lige organisationsformer. Det dog betingel-er a en

for Iovligheden af dense kommunale deltagelse, at
selskaberne udlukkendem varetagerv opgaver, som
kommunerne selv kunne udføre.

Med forslåedede åbnesendringer der adgang for, at
kommuner amtskommuner iog et vist fåromfang
mulighed for deltageat i selskaber, der udfører op-

kommunergaver, som amtskommuner ikkeog selv
kan løse.

Efter foreslåedede aendringer kan kommuner og
amtskommuner inden for bestaemte beløbsmessige

dog § stkgrenser 5 deltage i selskaber, der
saelger beskreveten viden,naermere i selskaber,og
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amtskommu-kommunaleder ud varetageat ogover
kommunervedrørende forsyning afnale ogopgaver

tjensteydelser baseretmedamtskommuner varer og
på end kommunerviden andre amt-kommunal og
skommuner.

foreslåede vil den direkte kommu-aendringerEfter de
TARCO AS, der drivereksempelvisdeltagelse inale

vejmaterialerfremstilling afvirksomhed med oga
på Iovlig,anlaegsarbejder veje,udførelse af vare

foreslåede affattelse af § 2.den

pånågot enbarttyder lagenattHär finns knappast som

AS önskan IagliggöraTARCO även attskulle gälla om

avgörande för utformningenbolagsbildning varitdenna av
alltså kunna in-TARCO:s börNya bolag typlagen. av

inom lagen.rymmas

således kom-innebär denna lag attSammanfattningsvis

med andra in-tillsammansoch amti bolagsformmuner
drivaeller privata, kankommuneramtandratressenter,

tillåten för kommun ellerinte ärverksamhet annarssom

amt.

systemförsäljninglkonsult-verksamhet kanDenna avse

landet det kompetensen-verksamhet inom landet utom är

systemexportbestämmelserna i lag 383ligt omnrgenom
både landet vissaförsäljning inom och utomsamt varorav

uppdragsverksamhet.och tjänster, t ex
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lndustriministeriet kommer att utarbeta vägledning till
tolkning denna lag och ävenav lag 383 deltagandenr om
i näringslivsverksamhet. l praktiken kommer dessa vägled-
ningar bliatt avgörande för tolkningen lagarna. Dettaav
torde särskilt fallet beträffandevara lag 384 ärnr som
svårtolkad.

4.3.3 Nya utredningar

Industriministern har den 19 1993 beslutatmars att till-
sätta kommittéen skall utredasom samordning lokalav
näringspolitik, Udvalg koordinering af lokalom erhvervs-
fremme.

Kommittén skall komma med förslag till klarare arbetsför-
delning och bättre samordning de lokala näringslivs-av
främjande insatserna rådgivningenoch till företagen.

Kommittén skall a

Värdera utbudet offentlig service förhållandeav i till det
samlade utbudet företagsrådgivning.av

2. Belysa samarbetet och samordningen mellan kommu-
TlCeramt,ner, och andra aktörer frågai rådgivningom

och andra näringslivsfrämjande aktiviteter förhållandei till
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företagen.

ändamålsenligÖverväga kan skapahur3. av-enman
mellan statligaoch samordningarbetsdelninggränsning,

aktöreroch privataTICer, kommuner,myndigheter. amt

området.på näringslivspolitiskadet lokala

den aprilsamtidigt, 7inrikesministeriet har ungefärVid

underkommitté ud-undertillsättabeslutats att1993, en

kommunaleeffektivisering af denfornyelsevalget ogom
underkommitté uppgift utredahar till attsektor. Denna

näringslivs-möjligheter utövaoch attkommuners amts

verksamhet.

precise-behovKommittén det finnsskall överväga avom
kommunaltförrättsligaringarutvidgningar de ramarnaav

näringsverksamhet.deltagande iamtskommunaltoch

regler för kommu-gällandeKommittén skall värderaa
åt varandrauppgifterutföramöjligheter attoch amtsners

ingå med privata företag.samarbeteioch att

näringspolitik kankommunallagstiftningenDen omnya
genomgå kom-dessaförändringar närkomma attdärför

förslag.mittéer framlagt sina



4.3.4 Synpunkter pá de ökade befogenhetema för kommu-
och amtner

4.3.4.1 Kommunemes Landsforening

l huvudsak överensstämmer de lagarna med Kommu-nya
Landsforenings förslag.nernes Den andra lagen, lov nr

går384, dock längre än vad Kommunemes Landsforening
begärt. Beträffande kommuners möjligheter deltaatt i
näringsverksamhet anförde nämligen Landsforeningen i
ovannämnd programskrift inför debattmötet med Folke-
tingets Erhvervsudvalg och Kommunaludvalg den 14 mars
1991:

En udvidelse af kommunernes erhvervspolitiske mu-Iigheder bør ikke omfatte bredere adgangen at
ivasrksaette kommunal produktion af tjeneste-varer og
ydelser m.h.p. afsaetning det frie marked. De
nuvaerende snaevremeget regler herom bør fasthol-
des.

4.3.4.2 Dansk Industri

Dansk Industri, är organisationsom fören större danska
företag, har gett uttryck för följande uppfattningar i sin
tidning Industrien 12, den 29nr 1993,mars genom
administrativ direktör Svend-Aage Nielsen, formand for
Dansk Industri. Han skriver i ledaren:
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med legetøjspenge. Hvisl Matador spiller manman
traekke sig ud af spillet det kuntaber, kan erman -

for sjov.

dyrt kommevirkelighedens verden koster detl at
med andre virksomheder. Mankort i konkurrensen

ikkemiste sin investering det sjovt.risikerer at er-

effektiv privat sektor, der forsy-Til gengaeld har en
udenlandske kunder meddanske varer ogner og

de villige betale markedsprisentjenster, atsom er
for.

giver loven samarbejdeI kommunernes verden om
år mulighed for, hvertmed aktieselskaber fra sidste at

kommune kan investerehver enesteeneste amt og
kr. egentlige produktionsselskaber.mio. i10op

lagt til, der kan dispen-Ydermere der i loven atoper
Og Industrimin-fra denne derfor synesgraense.seres

tilsyneladende, Københavns Kommune skalisteren at
samtidiglov investere endnuhave at mere, og

aktiemajoriteten i selskaber.have nye

gammel socialdemokra-Dette ikke sjov det ener er-
konkurrerelade den offentlige sektortisk drøm atom

med private virksomheder.

pådet spil uligeProblemet med drømmen etat erer.
vilkâr. modsatningkommuner kan i pri-Amter og

gåikke i konkurs. De kan sendeinvestorervate reg-
fejlslagne investeringer videre skattey-ningen for

derne.

rigtige skatteyderpenge.Det Matador forer penge -

sålunda negativ till lov kommunersDansk lndustri är om

aktieselskabermed namtskommuners samarbejde mog v .
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ifrågasättasDet kan Dansk Industri har rätt i sin be-om
dömning. Genom lagenatt godkänts EG-kommissionenav
har i varje fall där bedömtman denatt kommunala med-
verkan i näringsdrivande bolag någoninte medför snedv-
ridning konkurrensen. Kommunerna fårav inte stödja

påbolagen annat sätt än det insatta aktiekapitalet.genom
Därför är det på Ävenett spel lika villkor. bolag med kom-
munal medverkan tvingas i konkurs de inte klararom
marknadens villkor.

Den andra lagen, lov kommuners amtskommunersom og
deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter är man mera
positiv till. Direktör Jørgen Hansen, Dansk Industri, säger i

tidning:samma

l den utstraakning, der tale forbedre vilkåre-ater om
for erhvervslivet kommercielne udnyttelseog af en

saerlig viden, kommunerne måtte besidde,som hilser
kommunale initiativ velkomne.

Jørgen Hansen anför vidare:

Både kommuner virksomheder har intresseog i at
udnytte denne lov bedst muligt.

Sammen med kommunerne kan Dls Dansk Industris
regionalforeninger virke for bedre udnyttelsea en
af de der måtteallerederessourcer, findes i regionen
i form af teknologiske videncentre uddannelseinsti-og
tutioner.
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kankommunernaigoda viljandenför attDäremot varnas
till-rådgivning redanskattefinansieradtillleda nusom

rådgivningsbyråer.handahålls privataellerstatenav

fårkommunernanaturligt atttycker det ärIndustriDansk

påpekar kandetattMensystemexport.betalt förta man
ingå bolag.ibehöverkommunernaske attutan

tidning kom-ovannämndIndustri iDanskSlutligen ger
näringslivs-råd braskapargoda hurtio enmanmunerna

miljö:

energiforsyningmht. transport,infrastrukturUdbygget
informationsteknologi.og

promille,0Daekningsafgiften børskatter.Lave vaere
minimumsvaerdien 6saenkesgrundskyldenog

promille.

kansagsbehandlinghurtigadministrationEffektiv og
industrin.barrierer forfjaernemed atva-:re

hensynderaf lokalplaner tagerudfommingFleksibel
miljøvilkår forurenende virksom-saerligtstøj, og

heden

kanvejeKloakering,erhvervsarealer.afModning osv.
viksomheder.mindreforetableringenlette mange

virksomhedernesarbejdskraft derUddannet svarer
arbejds-uddannethøjtfordel medGenereltbehov. en

kraft.
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Gunstige miljøforhold. Gode bortskaffelsesmuligheder
for affald mulighed forselvrensningog af spildevand.

Infomation erhvervsforhold, teknologiom framv.
diverse servicecentre kan lette starten for mindrea
virksomheder.

øvrige virksomhederi kommunen eller regionen har
påindflytelse virksomhedernes muligheder for at

danne netvaerk.

God effektiv kommunal serviceog mht. børnepasning,
skole kultur med at tiltraekkeog kvalificereter ar-
bejdskraft.

5. SAMARBETE MELLAN KOMMUNERIAMT OCH PRI-
FÖRETAGVATA M FL

5.1 utvecklingsbolag enligt lov 383nr

l Danmark mångafinns utvecklingsbolag den typav som
omnämns i Lov kommuners amtskommunersom og
deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter. påFlera är väg
att skapas. Här skall tvånämnas exempel.

Viborg amt är involverat i företagett och har påplaner
ytterligare Detett. befintliga bolaget heter EVATEK AS.
Bolaget har till uppgift erbjudaatt lokala företag köpaatt
tjänster teknologi- respektivesom marknadschef på deltid.



också utvecklingsbolagettandra bolaget ärDet men som

diskus-undernäringslivet. Bolaget äraktivt del itarmera
alltså typexempelbildats. Det är ettintehar ännusion och

på lagstiftningen möjlig-denform bolagden nyasomav
sådanamånga dykabolag attkommerFörmodligengör.

EXPAN AS.kallasskallBolagetupp.

bakgrund:följandeASEXPAN bildas mot

deunderskov risikerer iindustrisdanskEn delstor av
år ikke i dagDe harbli udkonkurreret.kommende at

Iedelsesmaessigeøkonomiskenødvendigede og
hårderemodstå internatio-stadigat enressourcer

konkurrence.nal

mindrePå Deni analysensammanfattas lägetdetta sätt

utarbetetsi 90erne,vaekstmulighederindustris avsom

K.G. Jensen Coo-C.KPMG Jespersen,revisionsfirmorna

Marholt.SchöbelLybrand ochpers

påViborg pekadeföretagits amtEn undersökning avsom
områdena mark-stöd inombehovhadeföretagenatt av

ledningenbeträffandeävenoch försäljningnadsföring men

företagen.av

många erbjudan-alternativ till deefterlyserFöretagen ett

på vill samarbets-idag. De hamarknadenfinnsden som
också aktivt deltarkonsulter utaninte bara ärpartner som
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i företagens drift eller pådirekt tar sig uppgifter inomsom
företagen gärna påmot arvodeett beror resultatet.som

ocksåKontinuitet är positivt i detta sammanhang. Därmed
får rådgivaren kunskap företagen.om

fårEXPAN AS huvudarbetsområden:tre

1. Marknadsutveckling

Bolaget deltar aktivt i försäljning, bygger mark-upp
nadskunskap, hittar hjälperagenter, till med anbudsgiv-

ning och försäljningsmaterial.

2. Planläggning och styrning

Bolaget tillhandahåller styrelseledamöter och sparringpart-

förmedlar finansiering.ner,

3. Konsultuppdrag

åtarBolaget ocksåsig vanliga Konsultuppdrag avseende
kapitalrationalisering och organisationsutveckling.

EXPAN AS bidrar inte med kapital till företagen låtermen
del sitt arvode beroendeen På såav resultatet.vara av

vis delar Expan AS företagets risker.



målsättningen:AS skall enligtEXPAN

år uppnått driftkostnaderha löpande täcksefter atttre av-
intäkterna

år innebär startkost-visa resultat attefter fem ett som-
tjänatsnaderna har

ökad verksamhet risken för inve-utvecklas genom men-
påtill ränteavkastningen kapitaletbegränsassterarna

beroendearvodet delvis resulta-riskvilligheten att är av-
års omsättning.maximalt omfatta %tet skall 40 ettav

får småuppläggning och medelstora företagMed denna

förbehållentillgång till kunnande är störreett som annars
smådenödvändigt för göra bola-företag är attmen som

stora.gen

bolag enligt lov 3845.2 Näringsdrivande nr

Tarco-koncemen5.2.1

TARCO AS,omtalade Tarco-koncernen, detDet ärovan

kända exemplet bolag enligt Lov kommunersmest om

samarbejde aktieselskaberamtskommuners med m.v..og
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Bolaget skapades 1919 och blev lagligt dengenom nya
lagstiftningen 1992.

Tarco-koncernen är Danmarks ledandeen av vägentrep-
renörer. Aktieägare är 85 kommuner och 3 amt. Dessutom
har Kommunernes Landsforening, Kommunernes gensidi-

Forsikringsselskab, Aktieselskabetge Strandvejs-Gasvar-
ket och Lønmodtagernes Dyrtidsfond aktier i bolaget.

När bolaget bildades fanns även ett privat företag med
ägare, firma K W Nielsen.som Företaget grundades för

tillvarataatt överskottstjära från de kommunala gasver-
ken. Bolagets syfte 1919 till:angavs

Selskabet stiftet med det Formaaler at udnytte
Gasvaerkernes Biprodukter, handel med de fremstille-
de iøvrigt drive Fabrikationvarer og Handel efterog
Bestyrelsens Bestemmelse.

årensUnder lopp har bolaget utvecklats till storkon-en
1988 ändradescern. paragrafen i bolagsordningen om

bolagets syfte till:

Selskabets formål direkte ellerer dattersel-gennem
skaber at drive handel, fabrikation, projektering og
entreprenørvirksomhed i Danmark udlandet.m.v. og
Selskabet kan endvidere foretage investering i anden
virksomhed efter bestyrelsens bestemmelse.



dotterbolagENERGI ASTARCO ett ettöppnade1988

Exportandelen koncernensEngland.försäljningsbolag i av

omsättningen.%utgjorde 1989 44omsättning av

AS har följandeTARCOMkr.aktiekapitalet 731990 var

dotterbolag:

och framställer väg-vägentreprenörASTARCO VEJ är

årssåsom erfaren-TARCO än 50harasfalt.material mer
Även såsomframställsprodukterandravägbygge.het av

stålfalt, till off-Marin-masikgjutasfalt,ABS, makadam,

landstäckande medBolaget ärshore-branschen, m m.
på Själland och harochJylland, Fynavdelningar i en

framBolaget forskarproduktionsanläggning.semi-mobil

arbetsmetoder.material ochnya

på anläggningAS specialistENTERPRlSE ärTARCO av

haroch Bolagetolja, vatten.för fjärrvärme,rörsystem gas

olje-upprensningvad gällerkunnandeerfarenhet och av

tjärförorenad gasverks-kemikalieförorenad mark,och t ex
ocksååtar jordarbeten.alla formersiggrund. Bolaget av

många know-howställen. BolagetsAvdelningar finns
Asåvälefterfrågas Danmark.inom utomsom

rörfabriker.ledandeAS till EuropasTARCO ENERGI hör

Bolagetfjärrvärmerör.Huvuddelen tillverkningen ärav
såväl inomkompletta fjärrvärmerörsystemmarknadsför
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Danmark.utom Bolaget ocksåproducerar tillsom plaströr

olja och TARCOvatten. ENERGI har avdelningargas, i

Tyskland och England försäljaresamt i Norge, Sverige.

Holland och Italien.

TARCONORD AS ägs till 50 % TARCO AS och till 50av
% Koppers Industries Inc., USA. Bolagetav producerar

beckprodukter. tjäroljeprodukter och rad specialproduk-en
Bolagetter. har avancerad destillationsanläggning fören

råtjära. Den är den enda i Nordeuropa. 40 olika produkter

påproduceras anläggningen, gårdet tillmestavarav
aluminiumindustrin. Andra produkter används till rost-

skydd, Impregnering %99 produktionen exporte-m m. av

ras.

TARCONORD är meddelägare till tjärdestillationsan-en
läggning i Brasilien, Carboderivados S.A., och till bolaget

TAR TECH INTERNATIONAL AS.

FLONlDlAN GAS DIVISION AS ägs till 50 % TARCOav
AS och till 50 % A.V.K. Holding AS. Bolaget säljerav

avancerad mät- och regleringsutrustning till och vattengas
småsamt värmekraftverk till simhallar, industrin, m m.

Företaget har dotterbolagett Sverige,i FLONlDlAN

ENERGI AB.



åtarK.K. Miljöteknik AS sig rensning all slags förore-av

nad jord Bolaget ägs TARCO AIS tillsammansm m. av
någramed ledande danska företag, däribland Kommune-

ASkemi och Monberg Thorsen AS.

WATERGROUP AS sysslar med utveckling och fram-

ställning modulanläggningar för bort kväveatt ta ochav
frånfosfor avloppsvatten projektering och försäljningsamt

sådankompletta anläggningar för behandling. TARCOav

AS äger detta bolag tillsammans med andra danska

företag ovch investerare.

TARCO-koncernens försäljning 1988 fördelade sig enligt

följande:

Danska kommuner och amt 27 %

Danska staten 9 %

Andra danska offenliga institutioner 9 %

Privata danska företag 14 %

Offentliga institutioner inom EG 14 %

Export i övrigt



5.2.2 Salling totalbau ApS

Ett pâannat exempel bolag enligt lag Sallingärsamma
Totalbau ApS.

Kommunerna Spöttrup och Sundsöre har tillsammans med
privata investerare bildat Salling Totalbau ApS. Det är en
byggfirma åtar sig husbyggnadsentreprenadersom i Tysk-
land. Kommunerna ingår i samarbetet för att trygga sys-
selsättningen för byggnadsarbetare och hantverkare i
kommunerna.

På halvårett har företaget utfört entreprenader i Tyskland
för 4 miljoner DM cirka 19 Mkr. 15 20 lokala byggnad--
sarbetare har beretts fast arbete år.i halvtett Cirka 20
lokala företag med olika specialiteter är underleverantörer
till Salling Totalbau. Företaget kan åtadärmed sig totalen-
treprenader.

5.2.3 Horsens utvecklingsbolag

Horsens kommun har bildat ett utvecklingsbolag tillsam-
med privatatre företag.mans Bolaget. heter Healthsom

Environment Group Horsens AS, arbetar med samarbets-
projekt där offentligt och privat kunnande utnyttjas gemen-

medsamt siktet påinställt systemexport. Företaget säljer
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områdena hälsa, miljöbåde kunnande inomutrustning och

åtsig systemexport,Detta bolag ägnarstadsbyggnad.och

lovenligt 383,kompetensenligt för kommunervilket är nr

också bör bolagetsäljer utrustningeftersom manmen

till lov 384.hänföras nr

och privatakommunersamarbetsformer mellanAndra5.3
iföretag

också samarbetsformer mellanandraDanmark finnsl
Århus används utveck-loch kommuner.privata företag

Kommunenoch företag.kommunenlingskontrakt mellan

skall utveckladettamed företaget atttecknar kontrakt om

kommuneneller systemprodukt, ett somen processen
påsäkertföretagetkontraktet kanGenombehöver. vara

få produktför dentill kommunenavsättningenatt som

också produkten till andrasäljaOftast kanutvecklas. man
då säkra finans-bidragit tillhar attKommunenköpare.

produktutvecklingen.ieringen av

med privatapersonalutväxlahar börjatHobro kommun

får i privata företaganställda arbetaKommunaltföretag.
får i kommu-arbetaprivatanställdaperiod ochunder en

kontakt och utbytaSyftetförvaltningar. är att mernens

och kommun.kunnande mellan företag



5.4 Projekt kommunerna enligt tidigaresom lagstiftning
inte fick genomföra

Exemplen delvis frånhämtade Kommunernes Lands-
forenings publikation Kommunal erhvervspolitik, Fremme
af den lokale udvikling offentligtøget privatgennem -
samarbejde:

Avfallsregion NORD bolagett ägdesvar gemensamtsom
flera kommuner. Bolagetav sorterade återbruk.tyg till Det

tyg inte kunde användas blevsom till sål-putsdukar och
des till export privat firma i Danmark.genom Projekteten
sysselsatte långtidsarbetslösa18 20 och 2,5 fast- an-
ställda. Det konstaterades detatt olagligt.var

Köpenhamns kommun ville delta i ett systemexportföretag
skulle sälja kunnandesom avfallshantering. Privataom

delägare Vølund och Amagerforbraendingen.var Kommu-
fick inte delta i bolaget.nen

Kommunerna och amten i Köpenhamnsområdet ville
tillskjuta 10 Mkr i fonden stöder forskarparken Sym-som
bion. Syftet med kommunernas insats att stärkavar sam-
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dåDet intemellan forskning och näringsliv.spelet var

tillåtet.

TICinformationscenter5.5 Tekniskt

statligTIC. Tekniskt informationscenter, ärDe k ens
tillhandahåller teknisk serviceregional verksamhet msom

åt till kommunerDe ofta samarbetspartnerföretag. ärm
näringslivsfrågor. TlC under industri-och i sorteraramt

under industri-handelsstyrelsen, i sinoch tur sorterarsom

delenfinansieras till största statenministeriet. De av men
också TlCbidra. uppstodbrukaroch kommuneramt som

TlC i varjeSedan finnsförsök omkring 1970. 1982-83

amt.

bestårlokal styrelse representanterTlC leds avsomav en

och centralstyrel-arbetstagare, politikerför arbetsgivare,

TIC.för samtligasen

består TlC centerledare och ettPersonalmässigt av en
områdenolikainomantal konsulenter är expertersom

såsom produktion,verksamhetsledning, marknadsföring,

finansiering.

står lämnar servi-informationscenterTlC teknisktför men

företagsledningekonomi, marknadsföring,inomävence
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etc inte är direkt teknisksom av natur.

TIC tillhandahåller service åtgratis företag. Denna service
innebär att hjälper till formuleraattman problemställningar
och hänvisar någontill kan hjälpa tillsom lösaatt pro-
blemet. TlC:s personal ocksåkan hjälpa till lösaatt pro-
blem dåtar betalt.men

TlC ocksåordnar möten, information och utbildning. Man
arbetar även med iverksätterprogram.

TIC hjälper låneansökningartill vid med lämnaatt syn-
punkter till banken. Man kan förmedla och mark-annonser
nadsföring i utlandet. Exempelvis i Viborg haramt man
också EG-rådgivningskontor.ett Detta kontor råd ochger
upplysningar beträffande lagar, regler och hur förfarman
vid EG-kontakter.

FÖRs. PROGRAMFORM NÄRINGS-REGIONAL

UTVECKLING

6.1 Programformen i Danmark

Många samarbetsformer mellan näringspolitiska aktörer
förekommer i Danmark. Det regionala ärprogrammet en
sådan samarbetsform. Den skall användas när man er-
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håller utvecklingsfonder. l Danmark harEG:sbidrag ur
många Därför användsfördelar.funnit den harattman

EG-bidrag.aktuellt meddet inte äräven närden numera

deltagelseamtskommuners ikommunersl loven ogom
programmodellenerhvervsudviklingsaktiviteter anvisas

regional näringspolitik.samordningmetod för avsom en

skall omfatta änregionalt näringslivsprogramEtt mer en
påinga särskilda kriterier vadfinns i övrigtkommun. Det

talar bara ett störreregion. Lagtextenutgör omensom
område.geografiskt

harupplever deattDe kommuner gemensammasom

sitt näringslivutvecklaoch bäst kanproblem genom sam-

be-kommunernasregion. Detta är egetarbete bildar en
omfattakan region ettEnligt lagstiftningen amt,slut. enen

gå Det finnsöver amtsgränsen.eller tvärsdel amtettav
alltså för regionindelningen.restriktioneringa formella

i förarbeten att programmet styrsförutsätts lagensDet

ingå förbin-kanstatlig representantlokalt, att sommen en
erhvervsudviklingsrådet. Detta kandelseled till det statliga

regionalabidrag tillekonomiskalämna program.

erhvervspolitikken,KommunerneI utredningen og

af indenrigsministeren ned-fra detbetenkning nr 1153

erhvervspolitikkenudvalg kommunernesatte ogom
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anförs sid 104 lokalatt och måstecentral näringspolitik

samordnas bättre.

l utredningen Regional erhvervspolitik i Danmark, rapport
afgivet af arbejdsgruppen vedrørende regionalpolitik,

lndustriministeriet, december föreslås1990 att program-
formen skall användas i arbetet med regional näringspoli-
tik.

l framhållsutredningen att sammanhängande närings-en
måstepolitik samordnas med samhällsplaneringen på

många områdenandra trafikplanering, utbildningsplane--
ring, miljöplanering, energiplanering, arbetsmark-

nadsplanering lnternationaliseringen och denosv. vikt som
fästs vid internationella aspekter ökar problematiken. De

påagerande den näringspolitiska blir fler. Därförarenan
finns behov samordning och samarbete.av

Utredningen vidare att bör påmenar satsa befintligaman
och inte ytterligare ökaresurser antalet agerande. Man

också att det knappast finnsmenar bruk för stationära

samarbetsorgan i region eftersom samarbetspartnernaen
växlar med uppgifterna.

Utredningen föreslår slutligen att programformen skall
uppnåanvänds för att den samordning ooh det samarbete

mellan olika aktörer utredningen finnersom nödvändigt.
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lokalt.initiativet till tasMan förutsätter programmetatt

också smidigt sättProgramformen attettanses vara
åstadkomma mellan olika myndigheterbra samarbeteett

nivå.på och lokalregionalcentral

bådeDanmarknäringslivsprogrammen i ärDe regionala

planeringsform. Syftetsamarbetsform och är attenen
målmedveten uppnåsamlad och insats ettgenom en

ocksåArbetsformen innebär allbestämt resultat. att nä-

verksamhet i region samlas, samordnasringspolitisk en
Frågororganisation.och leds gemensam om an-av en

i förväg.finansiering, ledning, samordning lösesetcsvar,

användasGenom samarbetet skall tillgängliga resurser
mål. Målsättningenuppnåoptimalt för ett gemensamtatt

tiden för projektet bestämmas.skall konkretiseras och

år.tid Efter denna tidOfta omfattar ett treprogram aven

skall utvärderas.programmet

brukar delta i ochDe verksamheter ett program somsom
ingå programmetprojekten i Dan-i ledningen för ärkan

erhvervsråd, teknologiskalokalamark kommuner, amt,

TlC, arbetsförmedling,utbildnlngsanstalter,servicecenter

näringslivet och eventuelltfackliga organisationer, staten

erhvervsudviklingsrådet.genom
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6.2 Planering och utformning ett näringspolitisktav pro-
gram

Här beskrivs kortfattat hur ett näringspoiitiskt program
Amtsrådsforeningensutformas. handbok näringsliv-om
Erhvervsfremmeprogrammersprogram, drejebogen-

finns med bilagasom

Planeringen ett näringspolitisktav beståbrukarprogram
följande etapper:av

Kartläggning utgångslägetav-

Befolknings- och inkomstförhållanden analyseras och
tendenser i utvecklingen beskrivs. I ingårdetta utbildnings-
och sysselsättningsförhâllanden samt pendling respekti-

området.utve ur

infrastrukturen och befintlig näringsiivsfrämjande service
beskrivs och analyseras.

Vidare analyseras näringsiivsstrukturen i regionen. Vilka
slags företag finns Hur framtiden ut förser dessa bran-
scher Vilka framtidsutsikter finns för företagen områdeti

Kort sagt beskrivs regionens styrka och svagheter inom
alla områden.relevanta I detta ocksåkan ingå beskriv-en
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åtgärder hittillsnäringslivsfrämjandedening ge-somav
åstadkommits.resultatvilkaochnomförts som

Mål för programmet-

måstemålsättning viktig. DenmycketärProgrammets

så utvärderaskandenutformad attochkonkretiseras vara
utgångslägetuppnått bakgrundMotresultat.gentemot av

delmål arbe-mål för programmetsochgenerellafastställs

målsätt-Ikonkretiseras.målsättningar brukarDessate.
åtgärderområden skallvilkabeskrivs inomningsdelen

dessasig attkonkret förväntaroch vadgenomföras man

åtgärder resultat.skall förge

Åtgärder-

delmålmålockså brytsochhurbeskrivsprogrammet nerI

ocksååtgärder. Härkonkretatill svararsomvemanges
harGenom programmetverksamhet.respektiveför man

inblandademellanarbetsfördelningkommit överens enom

parter.

Övrigt-

åtgärder-Övrigt förbudgetärmed ifinns ett programsom
skallverksamheterprogrammetsfinansiering, hurna,
verksam-olikadeinformationsköterstyras, omsomvem
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heterna målgruppernatill samt hur utvärderingen skall
göras.

En viktig del programmet är ledningenav verksam-av
heten. Ofta finns politisktett styrorgan, beståkantsom ex

borgmästarna ungefär likaav med svenska kommunal-
råd i de kommuner och eventuellt ingåramt i regio-som

Ibland ocksåkan någonnen. statlig representant finnas
med.

Under det politiska finnsorganet ofta verkställandeen
för ledninggrupp som svarar Denprogrammet.av verk-

ställande består tjänstemän,gruppen ofta kommunaldi-av
frånrektörer kommunerna samt representanter för andra

parter.

För de olika verksamheterna under finnsprogrammet ofta
projektledningar.

Till ledningen kan knuten så kalladvara tenketank.en
Det är slagsett hjärntrust består sakkunnigasom av

inom områden.olikapersoner De har till uppgift att framta
förslag och idéer till programledningen.

Finansieringen sker olika sätt. För vissa verksamheter
tar betalt de företagman av utnyttjar tjänsterna.som För

verksamhet bidrarannan kommuner, amt, statliga myndig-
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Ibland kanochmed medelheter och privata resurser.
ingårockså fi-programformen attEG-fonderna bidra. l

verksamhetenklarlagd innanskallnansieringen vara

startar.

NÄRINGSPO-BEDRIVERDANSKA KOMMUNERHUR7.

LITIK

näringspolitikkommunalAdministration7.1 av

näringspo-Några sigbörjadekommunerdanska engagera

På 50-talet ökade intresset.30-talen.ochIitiskt 20-

på utredningstatligreaktionskedde attDetta ensom en
åtgärder överföraföromflyttningsfrämjande attföreslog

problemområdenfrån med ekonomi itill orterarbetslösa

uppgång.

erhvervsrådfinnsdanska kommuner ettl de flesta som

näringslivsfrågor, utarbetandetill företag,stödmedarbetar

Erhvervsrådetnäringslivsplanergenomförande etc.och av
bestårförhållande tillDettill kommunen.självständigt iär

kommu-l dellokala företagare.övervägande delen enav

ingår och kommunala representanter.fackligaävenner
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Arbete med utarbetande och genomförande näringsliv-av
splaner görs givetvis alltid i samarbete med kommunen.
Denna har sista ordet vad gäller planerna. Erhvervsrådet
anställer erhvervschef och eventuell övrig personal. Kom-

för huvuddelenmunerna svarar erhvervsrådens kost-av
nader, företagarna ingår fårmen ocksåsom sinagenom
företag lämna ett, oftast mindre, bidrag till verksamheten.

149 kommuner har ett självständigt erhvervsråd som
sköter näringslivsfrågor och 17 kommuner har en egen
näringslivsförvaltning. Med alltmer komplicerade uppgifter
och samarbetsbehov utanför kommunen torde tendensen
bli att fler kommuner skaffar förvaltningar.egna I kommu-

med näringslivsförvaltningner egen tjänstgör ofta er-
hvervsrådet kontaktforumsom mellan företagare och kom-
mun.

Det förekommer också fleraatt kommuner bildarsom en
region har ett självständigtgemensamt, erhvervsråd.

De argument anförs för låtasom att ett självständigt er-
hvervsråd för näringslivsfrågorsvara är att företagar-a

själva kan dessa frågorna bättre än kommunen. Förfa-
ringssättet skapar också möjligheter till nära kontakt mel-
lan företagare och kommun. Genom företagarnaatt själva

för företagsservicesvarar och arbete med näringslivspla-
nering är dessa verksamheter väl förankrade inom den
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företagarvärlden.lokala

näringslivsfrågornatagitDe kommuner själva översom

skäl dels bättre koordinera näringslivspla-har haft attsom
fåkommunal planläggning, delsnering med övrig att

näringslivsfrågorkunskap och erfarenhet i den kommu-av

nala förvaltningen.

Utvecklingstendensen pekar de kommuner-mot att större

näringslivsstödjande verksamhet i kommu-integrerarna

administration, medan de mindre kommunernanens sam-
näringslivsfrågor och bildararbetar gemensammaom

organisationer för näringslivsstöd.

Åtgärder kommunal näringspolitik7.2 i

i Danmarkl tidigare skede försökte kommunerna lockaett

frånföretag andra kommuner, regioner eller länder.till sig

upptäckte dock det sällan önskad effekt.Man snart att gav
närområdet kommungränsenAtt företag i flyttar överett

inte anställda flyttar. De pendlarbrukar till följd deatt

hellre.

också skall flytta,Mycket talar företag särskiltmot att ett

från land till land. Exempelvis företag i Tyskland flyttarett

storslagen ochinte till Danmark enbart natur välap g

80



utbyggd barnomsorg och skolor. Det talar äremotsom
följande:

l Tyskland är i regel närmareman marknaden,- vilket
innebär kortare transporter och enklare försäljningskontak-
ter

Vid flyttning förlorar sitt lokala kontaktnät,man- kansom
mycket viktigt för företagetvara

Språksvårigheter-

De anställda är inte alltid benägna att flytta- med. Ex-
empelvis kan makesambo svårtha att jobb i den nya
kommunenlandet

Företaget kan ha behov högskole-- ochav laboratorie-
kontakter mångaunder årsom man etablerat i hemorten

Det kostar alltid att flytta-

De företag är benägnamestsom flyttaatt är ofta de som
har problem. välfungerande företag har inte behovsamma

lokalisering.av ny



Undantag kan dock exempelvis företag utanför EGvara

har behov etablering inom gemenskapen. Vidsom av
också hållanyetablering kan det värdefullt att sigvara

såframme. Annars är danska kommuner inte benägna att

satsa kampanjer för locka tillatt sig företag.pengar

Det för liten utdelning.ger

Det bedöms bättre utdelning hjälpmedatt riktadge av
information försöka utländska investerare att satsa

riskvilligt kapital i expansiva danska företag. Danska sta-

någradriverten kampanjer i länder, i Japan, i syftea

att dra till sig företagsetableringar och intressera för inve-

steringar i Danmark.

pål de danska kommunerna ofta satsningattanses en
befintliga företag och branscher bättre utdelning än attger

försöka företag omlokalisera sig tillatt kommunen. De

fårlokala företagen hjälp utnyttja sin tillväxtpotentialatt

och utöka verksamhet.sin Nyföretagande och särskilt

ocksåavknoppningar på.intressant latt satsaanses vara

bilaga rådfinns Kommunernes5 Landsforenings för20

kommunalt stöd till nyföretagare.

bestårDanmarks smånäringsliv i utsträckningstor ochav
så mångamedelstora företag. Det finns inte företag.stora

förhållande påverkarDetta smånäringspolitiken. De och

medelstora företagen har större behov hjälp med tek-av
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niskt och annat kunnande utifrån än ett stort företag har.
Kommunen kan bra samarbetspartnervara en för det lilla
och medelstora företaget kan intemen tillvara samma
hjälp för det stora företaget.

Kommunerna har singenom verksamhetegen ett kunnan-
de inom områden ledning ochsom administration, eko-
nomi, viss teknisk verksamhet, byggnation, fastighetsför-
valtning, elproduktion och elförsäljning, inköp Attm m.
dei detta kommunalaav kunnande kan till hjälp förvara
mindre företag.

Inom områden där kommunerna saknar eget kunnande
kan på olika sättman till att företagen får tillgångse till
erforderlig konsulthjälp. Genom kommunens förmedling
kan kostnaderna för experthjälp fördelas mellan olika
företag drar nyttasom hjälpen.av

För kunnaatt växa och öka antalet anställda behöver
småföretagen främst hjälp med företagsledning, ökning av
medarbetarnas kompetens utbildning, tillgånggenom till

förmågaoch tillgodogöraatt sig teknologi marknadsfö-ny
ring och försäljningsåtgärder, anpassning efter EG-normer

import-samt och exportkunnande.

Service till företag lämnas påofta kommersiella villkor.
Om företagen måste betala för servicen kan utgåman
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från efterfrågas.endast nödvändigatt service Detta min-

också frånskar behovet subventioner kommuner ochav

Samordningamt. kommunen medför kostnadenattgenom
hållas låg. Småföretag kan företag kan därigenomper

tillföras specialistkompetens enbart störresom annars
råd hållaföretag har sigatt med.

fårDe danska kommunerna inte lämna direkt ekonomiskt

stöd ocksåtill enskilda företag. Man är ofta medveten om
att även indirekta stödformer inte är meningsfulla för ett

påföretag inte sikt har möjlighet hävdaatt sig isom ens

konkurrensen. Kommunerna är varken villiga eller har

påmöjlighet att alltförsatsa belopp näringslivet.stora

Därför torde inte den ökade kommunala kompetensen i

nämnvärd utsträckning motverka nödvändiga strukturom-

vandlingar. Kommunernas regionala näringslivsstödjande

satsningar brukar syftatvärtom till förbättrad struktur.

Många danska kommuner arbetar mycket aktivt med

näringspolitik. Den ekonomiska såsatsningen är dock inte

Totaltstor. de danska kommunernasatsar cirka Mkr250

år på näringspolitiken. Det motsvarar cirka kr50per per
invånare i genomsnitt. Tendensen är dock stigande. Härtill

frånkommer satsningar staten, och EG-fonderna.amten
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De danska kommunerna och amten visar på storprov
uppfinningsrikedom när det åtgärdergäller för att hjälpa
de lokala företagen att tillvarata sin tillväxtpotential.

Vanliga åtgärder är:

lämnaatt rådgivninggenerell och information

att ordna utbildning olika slagav

inrättaatt laboratorier kan utnyttjas mångasom små-av
företag

att service rådgivningochge vid anskaffning ADB-av
utrustning och -program

att ordna informationsmöten och konferenser där lokala
företagare får höra kolleger har erfarenhetsom nyttaav
för det företagetegna

tillhandahållaatt med adekvatapersoner kunskaper som
styrelseledamöter till företagen eller rådgivare. Detsom
kan t pensioneradex vara företagsledare,en bankmanen
eller tekniker.en

att förmedla kontakter mellan de lokala företagen och
forskning



förlandetinom attnätverk mellan kommunerskapaatt

frånlåta utbyta erfaren-landetolika delarföretagare av

stödja varandraheter och

vänortsförbindelser medochnätverkssamarbeteskapaatt

hjäl-andra EG-Iänder i syfteoch regioner i attkommuner

varandra med exportpa

produktregister data i syfteochföretags-upprättaatt

underleverantöreranvändningen lokalaökaatt av

rådgivning och koncep-beträffande produkt-förmedlaatt

ekonomifinansiering ochtutveckling samt

produkterprövningtekniskordnaatt av nya

och teknologi-skaffakonsulthjälp och export-förmedlaatt

småföretagtill flerakan hyraschef utsom

fårföretagennäringslivsutvecklingscentra därinrättaatt

produktutvecklingmedstöd

tekniskatill företageninformationordnaatt pro-om nya
införa dem företagenoch hjälpa tilldukter att

marknadsundersökningarmedföretagenhjälpaatt
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skapaatt lokala nätverk och förmedla annat samarbete
mellan företag.

En del kommuner genomför eller fleraen ovannämndaav
åtgärder tillsammans med privata finansiärer i ett gemen-
samt utvecklingsbolag. Detta underlättas att tarav man
betalt för servicen.

De danska kommunerna detta näringslivsstödjandeanser
arbete mycket viktigt förvara kommunens utveckling. l en
kommuns erhvervsudviklingsplan målsättninganges som
för detta arbete:

Ökat invånarantal, ökad sysselsättning och högre
inkomster och därav följande högre skatteintäkter gerkommunen större möjligheter att utveckla samhället
och skapar därmed förutsättningar för ytterligare till-
växt

7.3 Exempel pá kommunal näringspolitik i Danmark

7.3.1 Nordväkstjyllandprojektet

Nordväkstjyllandprojektet är ett påexempel ett regionalt
näringslivsprogram. Projektet drivs kommunerna. Detav
omfattar sju kommuner i västra Jylland: Holstebro, Struer.
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Lemvig, Vinderup, Ulfborg-Vemb, Thyborön-Harboöre och

innehåller huvudspår:Thyholm. Programmet fem Mobilise-

ring, marknadsföring, näringslivsverksamhet, kommunal

spårverksamhet och europaverksamhet. Under varje finns

delprojekt.antalett

framgårProjektorganisationen programöversiktenav som
finns bilaga 4.som

Nedan följer ett sammandrag den preliminära plane-av
spåret innehållerringen för för näringslivsverksamhet. Det

bra exempel hur danska kommuner samarbetar med

näringslivsfrågor i programform.

påNordväkstjyllandprojektet bygger den uppfattningen att

sysselsättningen har de bästa tillväxtmöjligheterna i till-

åtminstoneverkningsindustrin, i Nordvästjylland. Det finns

betydande produktlons- ochett avsättningspotential som

inte utnyttjas fullt först och främst därförut, attanser man,
småförsäljnings- och exportfunktionerna särskilt i företag-

inte tillräckligtär kvalificerade. Det finns därför ett stort-
behov dels uppkvalificeraatt företagens försäljnings-av

funktioner, dels motivera företagen till att samarbe-genom
optimerate exportsträvandena.

huvudmålsättningarnaAv detta skäl är de tre ien av
FÖRETAG-näringslivsspårNordväkstjyllandprojektets
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SUTVECKLING, Mål Avsikten ärnr att utveckla regio-
med hjälpnen åtgärderflertalettav i det enskilda före-

taget, primärt avseende försäljning inkl export. produk-
tionsutveckling, produktutveckling, produktanpassning,
kvalitetsutveckling och utbildning.

lnsatsområdena MÅLi 1 är primärt försäljningexport och
språkundervisning. Vid sidan detta skallav individu-mera
ellt insättas förresurser att stärka produktutvecklingen,
produktanpassningen, kvalitetsutvecklingen och utbild-
ningen. Dessa områden ingår dock delsom insat-en av

för försäljning.serna

Dessa MÅLinsatser i 1 skall kombineras med systemex-
port. Man antar att det inom områdena miljö, utbildning
och äldreomsorg finns möjligheter. Försäljningen skall

Östeuropainriktas på samt Grekland, Spanien och Portu-
gal. Dessa länder erhållersenare betydande frånmedel
EG:s fonder och har därför stora möjligheter köpaatt
tjänster.

l detta delmål genomförs följande åtgärder:

Exportklubb

Möten ordnas mellan företagare och försäljare harsom
erfarenhet och de inte harsom erfarenhet export.av
Resor organiseras till lämpliga marknader.
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Exportnätverk

exportföretag.lämpligamellanNätverk skapas

Utställning

i lämpligaexportprodukter ut-Utställning regionensav

regioner.ländska

Sprâklaboratorium

påspråkundervisning skall arbetaför demordnas som

exportmarknaden.

Systemexportkonferens

kommundirektörer ochmellan borgmästare,konferensEn

fråninbjudna företagmedtillsammansnäringslivschefer

med systemexport.lyckats braoch kommuner som

Exportkontakhegioner

handelssamarbete medinledaatt ettUtreda möjligheterna

Nord-storleksordningregionerutländska somsammaav
åstadkomma handels-ettförsökaväkstjylland. Syftet är att

inteutbyterManandra regioner.medutbyte somvaror

varandrahjälper attsinsemellan ochkonkurrensmedför

landet.detprodukterna isälja egna
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MÅL LIVSMEDELSUTVECKLING

Största delen livsmedlen säljsav vidare obearbetade. Det
bör finnas utrymme för vidareförädling lokalt. Tillsammans
med representanter för befintlig livsmedelsindustri och

frånexperter forskningsinstitutioner utreds vad kansom
göras.

Tre tänketanker bildas, för animaliska livsmedel,en fören
grönsaker och för fisk- och skaldjur.en Dessa tänketanker
skall undersöka möjligheter till vidareförädling och ökning

produktionen.av

MÅL KONVERTERING AV UNDERLEVERANTÖRER

Många företag har underleverantörer utanför Nordväkstjyl-
land. Syftet målmed 3 är att övertala dessa köpa frånatt
regionen under förutsättning däratt finns konkurrenskrafti-

leverantörer. Manga räknar med kunnaatt flytta 300 -
500 arbetsplatser till regionen från övriga landet.

Arbetet börjar med analys. Analysen beståren i under-en
sökning vilka företagav anlitar externasom underleveran-
törer och vilka potentiella underleverantörer kansom
finnas inom regionen. Dessa registreras i katalog.en
Köpare och potentiella säljare underleveranserav sam-
manförs individuellt.



7.3.2 EVA-programmet

EVA-programmet, Erhvervsudviklingsprogram for egnsud-

viklingsområderne i Viborg Amtskommune 1989-1992, är

påexempel näringsutvecklingsprogramett ett drivssom

Viborgamtet, i samarbeteamt, med kommuner ochav
fårandra. Programmet bidrag EG-fonderna. Det ärur en

orsakerna till det drivsatt EG-kommissionenamtet.av av

helst denatt regionala administrationen lokaltser svarar
erhållerför projekt bidrag EG-fonderna.som ur

EVA-programmet omfattar del Viborg närmareamt.en av

bestämt den nordvästra delen. Följande nio kommuner

ingår: Hanstholm, Sydthy,Thisted, Morsö, Sundsöre,

ÅlestrupSallingsund, Spöttrup, och Möldrup. Dessa kom-

påutgör region grund ekonomiska ochmuner en som av
förhållandennäringslivsmässiga är berättigad till utveck-

frånlingsstöd EG. Nedan följer sammandragett in-av
nehållet i programmet.

Projektorganisation

bestårStyrkommittén för EG-kommis-representanterav

sionen, statliga och lokala myndigheter arbetsmark-samt

nadens organisationer. Härtill kommer personligt utsedda

medlemmar har särskilt kunnande. Underett styr-som
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kommittén finns ett arbetsutskott kallas EVA-arbets-som
Den förberedergruppen. ärenden till styrkommittén.

Amtet för administration,svarar bokföring och sekretera-
ruppgifter.

För varje enskilt projekt inom harprogrammet utsetts en
projektansvarig myndighet. Det kan amtet, kommu-vara

utbildningsanstalterner, eller fristående institutioner under
offentlig kontroll.

Innehållet i programplanen är i förkortad version:

Regionen utgör del större regionav en i EG-kommis-som
sionens kallasrapport Väster Stora Bält.om Pro-
gramområdet har väsentligt större strukturella problem än
regionen helhet. Områdetssom primära näringar är lant-
bruk, fiske och tillverkningsindustri, möbeltillverkning.a

Programregionen kännetecknas av

åldersfördelningskev med stor- andel barn och äldre.
Detta beror på att 27 30 % årskullvarjeav ungdomar-
utvandrar från regionen,



låg Iönenivå % undergenomsnittsinkomst riks-och 16-
genomsnittet.

förhållandelåg utbildningsnivå riksgenomsnitteti till och-
välutbildade i de primära näringar-framför allt liten andel

na,

de primäraminskning sysselsättningen i nä-snabb av-
arbetsplatsertill följd härav behovringarna och av nya

områden,inom andra

från %. Denna delregionen 5nettoutpendling 4,5 av--
vid konjunktursvängningarsärskiltarbetsstyrkan är utsatt p

låg utbildning.g a

små dominerar,mellanstora företagoch-

och tradition mednäringslivsstrukturkonjunkturkänsligen-
i lokal miljö.tillverkningsindustrier med rötterenmansägda

vill Viborg Amt skapa varie-Genom EVA-programmet en

motverka deni regionen kannäringslivsstrukturrad som

näringarna. Amtetsysselsättningen i de primäraminskade

teknologinivåockså förberedaochhöja företagensönskar

inre marknaden.dem för den
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De generella näringspolitiska målsättningarna för regionen
är:

att styrka regionens och de särskilda områdenas- ställ-
fråganing i näringslivsutvecklingom och servicenivå

baserat på respektive områdes förhållanden och möjlig-
heter,

att skapa grund för varieraden och- mer stabil närings-
livsstruktur och differentierademera arbetsplatser,

att förbättra utbildningsnivån utbyggnad- genom och
samordning i syfte att tillgodose näringslivets framtida
behov kvalificerad arbetskraft,av

att stödja bättre marknadsföring, exportinitiativ,- ökad
användning kunskap och teknologi,av design och övrig
förnyelse,

att småstödja och mellanstora företags- utveckling frågai
produktutvecklingom och export och även stödja nödvän-

diga organisatoriska och ledningsmässiga förändringar,
vilket skall ske bättre utnyttjandegenom befintligaav
stödsystem,

att nyföretagare uppmuntras och stöttas,-



åtgärdersamordnaatt näringslivsfrämjande och initiativ-
mellan myndigheter, privata företag såoch organisationer,

de understödjeratt och kompletterar varandra.

uppnå målFör dessaatt generella har utarbetatamtet fem

strategier:

Utbildning

2. Främjande teknologianvändningav

Produktutveckling och -förädling

4. Nyföretagarstöd

Företagsservice.

Utbildning

utbildningsområdet åstadkommaInom vill följande:man

flexiblare efter- och vidareutbildningar-

större sammanhang mellan näringslivs- och efterutbild--
ning



fler läro- och praktikplatser-

förbättrad information utbildnings- ochom- sysselsätt-
ningsmöjligheter

vid planläggning utbildning skall hänsynav tas till- lokala
förhållanden, framtida sysselsättningsförhållanden och
teknologisk utveckling

inom för arbetsmarknadsutbildningramen- starta kurser
kan utbygga och förbättrasom näringslivskvalifikationerna

i överensstämmelse med den teknologiska utvecklingen
och arbetsmarknadens behov i det lokala området.

Särskilt viktigt bedöms vara

att skapa fler och bättre utbildningsmöjligheter för vidare-
och efterutbildning, samt

att utarbeta fler och bättre möjligheter till analys ut-av
bildningsmöjligheter och utbildningsbehov.

Konkret genomförs följande två projekt:

Etablering ett utbildningscenterav för områdeenett
Ålestrupegnen.region Projektet omfattar anskaffning av

lokaler och utrustning till praktisk vidareutbildning i Hurup,
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Sydthy kommun. Lokaler och skallutrustning kunna an-
vändas vid vidare- och efterutbildning anpassad till nä-

ringslivets behov.

Etablering fiskeassistentutbildning vid Thisted Tek-av

niske skole.

2. Främjande teknologianvändningav

Företagens bådeteknologiska förnyelse skall understödjas

Åtgärdernafråga kunskapsnivå.i investeringar ochom
såvälkan informationsteknologi tekno-avse som annan ny

logi avseendet företagets produktion, innovationer i övrigt

eller ledning och organisation.

Små omställningsförmågaoch mellanstora företag har och

tillräcklig flexibilitet för kunna medverka tillatt dessaatt

mål uppfylls. En förutsättning dock hinderär i formatt av
kunskapsnivåer, attityder och bristande undan-resurser

såvälröjs. Detta kunskapsinhämtning använ-avser som
inriktasÅtgärdernadande påteknologi. bör därförav ny

undanröja dessa hinder.att

åtgärder föreslås småDe riktar sig framför allt till ochsom

sådanamellanstora företag. Särskilt viktigt företagär att

effektiv användning teknologi kan bevaragenom av ny
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konkurrensförmågan och öka sysselsättningen.

Följande åtgärderfem konkreta genomförs:

Inrättande teknologiskt demonstrationscenterav för
Iivsmedelsprocesser. Centrat skall årenverka under 1989

1991.-

l samarbete med maskinfabrikanter och forskningsinstitu-
tioner genomförs här demonstrationer teknologiskaav nya

och utställningarprocesser utrustning. Regionensav
företag inom livsmedelsbranschen hålls löpande orienterat

de senaste nyheterna inomom modern teknologi.

Tillhandahålla rådgivning före och efter anskaffande av
ADB-utrustning och -system under tiden 1990 92.-

Verksamheten blir självägande med offentlig dominans.
Konsulenthjälp tillhandahålls. Den kan omfatta föranalys,
kravspecifikation, inköpsråd, installations- och inkörnings-
hjälp rådgivningsamt beträffande utbildning och organisa-
tion.

lll. Tillhandahålla teknologichef mot ersättning under perio-
den 1989 91.-



tillgångfå teknologiskSmå tillskallmedelstora företagoch

i flera företag samti-verksamTeknologichefen ärexpertis.

får tillgång de skulleexpertistillDessadigt. annarssom

svårt 13 kost-betalarsig. Företagenskaffahaft att av

informationscenter i ViborgTIC Teknologisktnaden.

verksamheten.förAmt svarar

teknologi-kunskap vid importhjälp ochIV. Förmedla av

licenser.

kombineras medoch möjligheterintresseFöretagens

produktion. Möjlig-ochprodukterkunnandeexperters om

undersökasteknologilicenser kanimporteraheter att av

verksamheten.förAmtTIC i Viborgexpertis. svarar

och avräkningssystemboknings-gemensamtV. Införa ett

kombinera medMöjlighetturistverksamheten. attinom

Åtgärd underundersöks. 1989informationövrigdiverse -
91.

-förädling.Produktutveckling och3.

två goda förut-näringssektorer harRegionen har som

nämligenutveckla,sigoch därför Iönar attsättningar

turistsektorn.ochIivsmedelssektorn
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Lantbruk, fiske och livsmedelssektorn för %26svarar av
sysselsättningen i regionen jämfört med 11 % i hela Ian-

det. Dessa sysseisättningsgrenar är därför mycket viktiga
för sysselsättningen i regionen och utgör betydelsfullen

FSSUFS.

Inom lantbruket kommer gåutvecklingen att färremot och
större enheter och produktionsmönster.nytt För att utnytt-

de befintliga bör därför omställning ochresurserna
åstadkommasutveckling inom livsmedelsindustrin. Genom

åtgärder i skallprogrammet erforderliga förändringar kom-
stånd såtill att sysselsättningen bibehållas.kanmer Pro-

ocksågrammet syftar till ökad industriell bearbetningen
råvaror,regionens t såav produkter, attex genom nya en

större andel förädlingsvärdet tillfaller regionen.av

inom regionen finns stora möjligheter att utöka turismen. l
förhållande till liknande områden är nämligen antalet

områdetturister i ytterst litet. De flesta turister kommer
från Norden eller Nordtyskland.

Regionens turistsäsong ärf begränsad till periodenn
mitten maj till mitten september.av En förlängningav av
säsongen skulle kunna medföra bättre utnyttjande av
kapaciteten och öka intäkter och sysselsättning betydligt.



Ökad marknadsföring bör kunna ökainformation och

från utanförställen där harturister semesterantalet man

danska högsäsongen.den

på storslagnabygger regionensfritidsutbud naturNytt som
Även dettahjälpa till förlänga säsongen.bör kunna att

Informationsteknologi iförbättrad marknadsföring.kräver

ocksåunderlättar turistnäringen,bokningssystemform av

V.punktse

Detmed produktutveckling.problemFöretag har ofta

förbättra produkterutrustning, kunskap och tidkräver att

eller ändradeproduktionsprocessen tilloch nyaanpassa

därvid spela viktig roll. DetNy teknologi kanprodukter. en
småsvårt och företag avgöraför särskilt mellanstora attär

bäst kan underlätta vidtekniska hjälpmedelvilka somnya

och tekno-produktion. Produktutvecklingscenterförändrad

modernisera och effektivise-kan vägIogicenter attvara en

Produktionsprocesser ärproduktlonsapparaten. somra

bör främjas.miljövänliga

åtgärder genomförs:Följande konkreta

kommersiella, företagsin-Inrättande förett centerav

Morsö Foodoch utvecklingsprojekt iriktade forsknings-

utbildningsin-och forsknings- ochPark. Privata företag

förskall ersättning kunna hyra sigstitutioner attmot
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arbeta med forsknings- och utvecklingsprojekt.

Inrättande produktutvecklingsinstitutav för livsmedels-
företag i Morsö Food Park. Institutet skall mot ersättning
kunna utföra marknadsorienterade produktutvecklingsupp-
gifter och avprovning åtprodukter livsmedelsföretagav i
hela amtet. Institutet har personal ochegen utrustning.

hållerMan kontakt med externa experter och bygger upp
kontaktnät med de officiella forskningsinstituten.

lll. För främjaatt turismen och utveckla konsthantverket i
området inrättas i Spöttrup kommun öppen arbets-,en
bostads- och utställningslokal för konstnärer och konst-
hantverkare.

lV. Genomföra föranalys möjligheten attav utnyttja av-
fallsprodukter från Kåstrup sorteringsanläggning. Dessa
avfallsprodukter såskall i fall användas för utveckling av
industri området.i

V. inrätta ett produktutvecklingscenter för hjälpaatt de
många små och mellanstora metallföretagen att öka kon-
kurrenskraften.

VI. Undersöka hur fiskeindustrins avfall, musselskal,a
kan användas till livsmedel och djurfoder. Utveckling av

och anskaffningprocesser produktionsanläggning.av
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teknik för användametoder och attUtveckla analyser,VIl.

industriellt sammanhang.avfallsmaterial i

små konsult-medelstora lokala företagErbjuda ochVIII.

Industrielldesignarvode.medfinansieringhjälp och av

och minska importen.ökakan förväntas exportendesign

Iivsmedelsförädling. GenomUtvecklingsprogram förIX.

efterfråge-teknologiutvärdering,branschundersökning,

exportmöjligheter analy-bedömningundersökning och av

produktutveckling.och förmöjligheter ämnensera

försäljning och mark-utvecklingsprojekt för förbättraattX.

turistanläggningar.regionensnadsföring av

utsättningi LimfjordenvattenmiljönXl. Förbättra avgenom

turis-förbättra vattenmiljön ökasGenomorganismer. att

för fjorden.intressemens

Nyföretagaistöd4.

syssel-grund för ökadutgörökat antal nyföretagareEtt en
medför stimuleringNya företagsättning och inkomst. av

Mångabranscher.utvecklingen inom allaekonomiskaden

också till uppkomstennystartade företag bidrar av en

projektet kommerInomdifferentierad näringslivsstruktur.
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nyföretagande att påstödjas tre sätt:

introduktion till start nytt företag- av

Utveckling nystartade företagav-

Skapa nyföretagarmiljöer-

Följande konkreta åtgärder genomförs:

Utbildningscirklar för ledar- och företagsutveckling.
Under ledning kunniga rådgivareav organiseras utbyte av
erfarenheter mellan företagsledare. Mellan mötena besöks
företagen rådgivarna. Cirklarnaav håller i 18 24-
månader. Vid behov anskaffas externa specialister. Cirk-
larna inriktas på nyföretagare med regionalt och expansivt
perspektiv, påinte hantverksföretag.nya

Bidrag till studiecirklar arbetarsom med undersökning
möjligheter tillav produktmässig eller teknologisk förnyelse

i befintliga eller företag inya regionen.

5. Företagsservice

Syftet med företagsservice är att till att framförse småallt
och medelstora företag får goda utvecklingsmöjligheter i
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Småområden.i andraförhållande företagmotsvarandetill

ocksåmånga fördelarharföretagmedelstoraoch men

företag.många med störrejämförtproblem

överskådlighet och kortareSmå bättrekanföretag ap g
försäljningochproduktionomställakommunikationsvägar

följandel stället harföretag.snabbare storaän aman

problem:

utveck-forskning ochsjälvständigtillmöjlighetersämre-
teknologibeträffandeling m m,ny

vidmakthålla export-ochuppsökamöjligheter attsämre-
marknader,

finnaanalys försystematisk atttillmöjlighetersämre-
nischprodukter,

lednings-professionellaanvändamöjligheter attsämre-
företaget,styrningmetoder vid av

produktionteknologi ianvändamöjligheter attsämre ny-
administration.och

åtgärder genomförs:konkretaFöljande
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inrätta servicecenter för livsmedelsföretag i Morsö Food
Park, även tidigare nämndase projekt i Morsö Food Park,

även utnyttjas i detta delprojekt.som

Knyta näringslivskonsulter till Sydthys utbildningscenter.
Dessa skall småstödja och medelstora företag inom
områdena

Export och marknadsföring-

Teknologiförmedling-

Ledning och organisation-

Ill. Skapa Localett cooperation network för att lämnaa
information EG:s inre marknad.om

IV. Inrätta informations- och förmedlingskontor för att
informera de stödåtgärderspeciellaom EVA-projektetsom
tillhandahåller.

V. Skapa samarbetsmodeller småför och medelstora
företag inom områden export, produktion,som service,
utbildning, finansiering och ledning.

Vl. Tillhandahålla exportservice och förmedla samarbe-
teexportstöd. Hjälp språk,med tull, försäkringar, spedition
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OSV.

tillfrån databaserstatligacentralainformationVll. Ta hem

ärInformationADB-anläggning.TICs Viborgi som av
fåförhem attskallföretagen tasde lokalaförintresse

marknadsutveck-ochvid produkt-beslutsunderlagbättre

små medelstora företag.ochling i

HärThisted kommun.iteknologicenterVlll. Inrätta ett

områdets institutionerkompetenssamlas denskall som
Centrat skallmetallindustri.fråga ochlivsmedels-har i om

områdena produktion-ochprodukt-kunskap inombesitta

ekonomi ochinklusive export,försäljningsteknologi, pro-

jektformulering.

företagsinriktadekorta,ADB-register överlX. Upprätta ett

utbildningar.

utvärderinginformation ochsekretariat förX. Inrätta ett av

projekt.

näringsliv.regionensdataregister överXI. Upprätta ett

förvän-effektervilkabeskrivs vidareEVA-projektetI som

skallprojektetoch hurfinansierasskallprojektethurtas,

genomföras.ochstyras
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Effekten förväntas bli 2 700 varaktiga arbetsplatser.nya
Kostnaderna för årde fyra programmet beräknadesavser
till 106,1 miljoner danska kronor, dvs 39 000 kr för-per
väntad arbetsplats. Av de 106,1 miljoner kr bidrar privata
företag med 16,1 miljoner kr, stat, kommuner och amt
med 45 miljoner kr och EG-fonderna med 45 miljoner kr.

7.3.3 En liten kommun med framåtanda

Nedan lämnas påexempel hur liten kommunen arbetar
med näringslivsfrågor. Kommunen Spöttrup i Viborg amt,
nordvästra Jylland har bildat ett erhvervsrådgemensamt
med grannkommun. Erhvervsrâdeten består från5av
näringslivet frånoch 2 ingåendede kommunerna. Spöt-
trup kommun bidrar med cirka 500 000 årkr tillper er-
hvervsrådet. Enskilda företag ärsom representerade
bidrar också till erhvervsrådets driftkostnader.

Erhvervsrådets har följande uppgifter:

stödja och hjälpa till bevaraatt befintliga företag-

hjälpa till med rådgivningochexport-

hjälpa till vid kontakter kreditrâdetmed-
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kanalerfinnatill rättahjälpa att-

tillhandahålla vid exportöversättare-

nyföretagareiverksätterehjälpa-

marknadsföringutlandet förkontakter iskaffa-

Backing-groupbilda-

verksam-med offentligmed kontaktertillhjälpa-
hetbyråkrati

planering.medhjälpa till-

ingår Kommunernescirkelsamarbete inomiKommunen

udviklingscir-KommunaleförsöksprojektLandsforenings

deltagandedecirkelsamarbetet är attmedSyftetkler.

idéer ocherfarenheter,kunskap,medbidrarkommunerna

såsammanhang attorganisatioriskti ett summanresurser
för sigarbetarvarje kommunänblir störrebidragen omav

själv.

tillbestår inteDe gränsarkommuner.femCirkeln av
för kunnalandet attolika delarligger ivarandra utan av

erfarenheter.med olikabidra typer av
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Kommunerna skickar företagare till varandra för atta
diskutera och delta varandras erfarenheter.av

Man har bildat fyra arbetsgrupper:

näringslivsgrupp-

turismgrupp-

lantbruksgrupp-

för detaljhandelgrupp-

Kommunen anordnar näringslivskonferenser för alla intres-

serade i kommunen. Vid konferenserna tas konkretaupp
frågeställningar hur kommunen bör för främjaattom agera
näringslivet. Det framkommer vid konferensernasom
nedtecknas och ligger till grund för handlingsprogram i
näringslivsfrågor. Detta arbetssätt stämmer väl överens

hurmed kommunen allmänt arbetar utvecklingsfrå-med

Kommunen litenär och har flertalettgor. tätorter men
ingen Utvecklingsfrâgorcentral ort. diskuteras lokalt vid

stormöten och föreningsmöten i respektive tätort.

pâ frågeställningarExempel diskuterats vid kon-som en
ferens:



kommunens starka ochVilka ärKommunens resursen-
sidorkommunensvilka är svaga

förskall attinitiativ tasVilkaNyetablering företag: geav-
stödmöjligabästa

förbättringar näringslivetbehövs för attVilkaService: ge-
utvecklingsmöjlighetergoda

utnyttja kommunenskan bästHurDecentralisering: man-
dynamik i närings-för skapastruktur attdecentraliserade

Iivsutvecklingen

nätverk behövsoch vilkanätverkskapasNätverk: Hur-
nätverkexisterandeHur stärker

detaljhandelnstärkerHurHandel:-

påfår kartanmed kommunenProfil: Hur-

turismenförutvecklingsmöjligheterTurism:-

konferensernaframkommit vidvadledningMed somav
vidareskall arbetatillsattsarbetsgrupperfyrahar som

frågor:följandemed
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Erhvervsrådets uppgiften

praktiskt samarbete med kommunen-
hur arbetet offentliggörs-

-samlad strategi

Detaljhandelns problem:

samarbete kontra stordrift-
nischer, specialisering-
inköp lokalt-
ändring policyav-

Lantbrukets utvecklingsmöjligheter:

internationella förhållanden-
stordriftrationalisering-
ekologiskt lantbruk-
specialprodukter-
råvarubearbetning-

Turismens utvecklingsmöjligheter:

information befintliga sevärdheterom-
idéer till större projekt-
sammanhang i turistutbudet-
samarbete med andra näringslivsgrenar-
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tjänstgjor-ochrapporteradesslutsatserArbetsgruppernas

erhvervsrådets arbeteochgrund för kommunensde som

näringslivsutveckling.med

ochhantverkbyggnadsarbete,förUtvecklingsstrategi

industri:

kretsErhvervsrådet med utvidgadbildar tillsammans aven

för arbetetnäringslivsfolk erhvervsgruppen, svararsom

industri.ochhantverkbyggnadsarbete,med utveckling av

påmålgruppuppdelas efter treUtvecklingsstrategin gre-

nar:

Potentiella nyföretagare

år 3nyföretagare 0Nya företag2. -

äldre företagEtablerade,3.

tillhandahålls del falliserviceutbudbeskrivetNedan aven
erhvervsrådet falli andraoch det lokalakommunen av

Ävensåsom dessaoch amtet.andra huvudmän staten

ingår kommunala planeringen.i denserviceutbudsenare
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För nyföretagare, potentiella och reella, ordnas utbildning
olika slag frånoch längd,av 5 kvällar årstill 1,5 statlig

grundutbildning för nyföretagare. För alla kurser gäller att
nyföretagaren aktivt skall arbeta med idé fören egen
företaget.

En produktutvecklingsverkstad skapas förgemensamt
Viborg Amt där nyföretagare kan arbeta med utveckling av

projekt. sådanlnya verkstad kanen nyföretagare, potenti-
ella eller lånaandra utrustning, t ADB och kan ut-ex
byta erfarenheter med andra nyföretagare. Konsulenter
från TlC teknisk informationscentral eller Dansk Tekno-
logisk institut kan vid biståbehov nyföretagaren.

Kommunens erhvervskontor har stöd för nyföretagaresom
utarbetat mall för planläggningen nyföretagande.av
Denna k affärsplan skall omfattas följande punkter:

Resumé

2. Verksamhetsidé

Målsättning3.

4. Strategi

Marknad



Teknik6.

Organisation7.

Ekonomi8.

måste medkompletterasnormaltDenna affärsplan en

produktion.detaljerad projektplan för

frågor:också besvara följandebörAffärsplanen

planeni den affärsmässiga ellerdet kritiska faserFinns

utvecklingentekniskai den

problemområden i förväg bör utarbe-där detFinns det2.

alternativnödplaner ellertas

ocksåErhvervsrådet redan etableradearbetar gentemot

Rådgivning särskilt inom fö-och hjälp skallföretag. ges

områden:ljande

stödBidrag och

hemma-marknadsföring Export- ochFörsäljning och2.

marknad
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3. Kvalitetsstyrning, standardisering och cenificering ISO
9000

Ökat4. tekniskt innehåll i produkterna

Personlig utveckling företagsledare ochav -ägare,

Näringslivsdatabas

Kommunen har näringslivsdatabas innehålleren som
uppgifter intresse för näringslivet.av Avsikten är denatt
så småningom skall anslutas till D E Data Erhverv
Danmark. Det är databas underen uppbyggnad påsom
sikt skall omfatta hela landet, f omfattarmen enbartsom n
Ringköbing Amt och Nordjyllands Amt.

Kommunens erhvervskontordatabas innehåller följande
fem kataloger:

Företagskatalog-

Innehåller alla offentligt tillgängliga data företagetom samt
de uppgifter produkter och produktionskapacitetom som
företaget fåönskar med. Senare kommer också uppgifter

företagens ekonomiom att tillföras.



Utbildningskatalog-

utbildningarInnehåller ochkurseröversikt över som ger

formell kompetens.respektive inte ger

nsieringskatalogFina-

näringslivsstödtillInnehåller möjligheternauppgifter om

ansökningstidermed adresser,-bidragoch m m

Marknadsinformationskatalog-

små exportföretaginnehåller upplysningar förpraktiska

på exportmarknader.vill nyasom

Infrashukturkatalog-

överordnad planlägg-Innehåller lokalplaner,uppgifter om
rekreationsområden uppgifterandraochlandsvägar,ning.

för före-betydelsekaninfrastrukturen vara avsomom
Iokaliseringssynpunkt.tagen ura

ingårnäringslivetförutvecklingsprogramI kommunens

utvecklingsprojekt:följandea

eventuellt pensionera-för nyföretagare,sparringpartners-
företagsledarede
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permanenta utställningspaviljonger och handels-- och
exporthus för att underlätta marknadsföringen ortensav
produkter

industri- och forskarpark återanvändningför inklusive-
kunskapscentrum återanvändningför

Industri- och forskarparken är tänkt industrilokali-som en
sering för företag producerar återbruksma-som medvaror
terial grund. l parkensom skall finnas gemensamma
anläggningar avloppsrening, laboratoriersom Mål-m m.

företag måstegruppen definieras och idén noggrantvara
formulerad innan startar marknadsföringen.man

Industriparken förläggs intill i kommunen befintligen an-
läggning för avfallssortering. Genom denna anläggning har
samlats erfarenhet och kunnande omkring insamling och
sortering avfall kan kommaav tillsom användning i par-
kens industrier.

Det mångafinns möjligheter att bidrag och stöd till
återanvändningsprojekt i Danmark. Utveckling och start av
projektet har sådantett omfång Erhvervsrådetatt inte har

till det. Därförresurser bör enskild firmaen för dettasvara
i samarbete med erhvervsrådet och kommunen. En privat i
firma bör kunna delägare så småningomochvara överta
hela verksamheten.



återanvändning rådKunskapscentrat för förmedlar och

återbruksmaterialkunskap användning iom av nya pro-
påräknas fråndukter. Ekonomiska bidrag till verksamheten

återanvändningsrådet,miljöministeriet, EVA-projektet,

ingårindustri- och handelsstyrelsen fl. Detta projekt im

det beskrivna EVA-projektet.ovan

Det tidigare Salling Totalbau ApSbeskrivna i avsnitt

på framåtandaSpöttrups5.2.2 är ytterligare exempelett

och företagsamhet.

framåtanda7.3.4 En större kommun med

Horsens höra till Danmarks bästa kommuner vadanses

gäller näringspolitik. Näringslivsstrategin finns samlad i en
årennäringspolitisk underplan för 1997 rubriken1992 -

såFremtid med fremsyn. Planen lättläst ochär inte

påomfattande. Den utgör intressant exempelett kom-en

munal näringslivsplan. allmännaDen delen bifogas därför

påbilaga kompletterad6 med exempel kon-ettsom par

kreta handlingsplaner andra delar planen.ur av

ingårHorsens i regionalt samarbete med kringliggandeett

kommuner tvärs över amtsgränserna. Detta samarbete

all kommunal service näringsfrämjandefrämstavser men
åtgärder. Samarbetet syftar hinder förtill bort deatt ta en

120



rationell kommunal verksamhet de kommunalasom grän-
kan utgöra. Samarbetsområdetserna har gemensamma

problem och amtsgränsen upplevs inte naturlig.som

Det praktiska samarbetet omfattar a

Gemensamt näringslivsregister-

Gemensam marknadsföring-

Gemensamma insatser för turism-

Varje ingående kommun har plan,en egen men man
arbetar för iatt framtiden plan.en gemensam

Horsens kommun vill gärna dra till sig industri inom om-
rådena elektronik och grafisk industri. Man vill gärna ha
investeringar inom starka områden.

Horsens kommun arbetar för nyföretagareiverksaattere på
följande sätt:

rådgivning, kurser, hjälp med projektbeskrivningar-

hjälp med planering och anvisning rådgivare- av

anvisar specialister kan råd:- som advokater,ge reviso-
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försäljningsfolkproduktionsfolk, etc.rer,

rådgivning åren.de första Där-En nyföretagare behöver

ofta seniorföretagare. Dessasparringpartners,för anvisas

också kon-och erfarenhet ett storthar kunnandeutöver

värdefullt för nybliven företaga-taktnät mycketär ensom

re.

Erhvervsrådet föreningsjälvständig däri Horsens är en

till driften. % kost-med och betalar 25företagen är av

för medan kommunende lokala företagennaderna svarar
återstående %.för 75svarar

frånerhvervsrådets Fem detI styrelse finns sju personer.
frånfrån ochlokala näringslivet, kommunen arbets-enen

tagarna.

erhvervsrådet tillsammansNäringslivsplanen utarbetas av

Kommunensmed näringslivet och kommunen.antas av

näringslivsplanensallmänna planläggning hänsyn tilltar

innehåll erhvervsrådet.och i samarbete medgörs



8. SLUTSATSER

8.1 De viktigaste dragen i dansk kommunal näringspolitik

Den kommunala näringspolitiken i Danmark är inne i ett
aktivtnytt, skede. Statliga utredningar, lagstiftning ochny

ett kraftfullt frånagerande Kommunernes Landsforening
har tillsammans med ett starkt intresse hos kommuner och

lettamt fram mångatill initiativ och intensivnya verk-en
påsamhet många håll.

På såväl regional kommunal nivåsom betonas vikten av
lokal näringslivsmiljö och lokala Detta är kopplatresurser.
till på regionalpolitiken,en ny syn också har lett framsom
till utökning kommunersen ochav befogenheteramts
inom näringspolitiken.

Dessa har sedan tidigare ett mångaför deansvar yttreav
faktorer, lokal infrastruktur är viktm förm, före-som av
tagen. De fåtthar bättre möjligheternu att skapa goda
lokala företagsmiljöer är stor betydelsesom för före-av
tagens konkurrenskraft och för områdesett möjligheter att
dra till sig investeringar.

Många kommuner samarbetar i regioner, ibland tillsam-
medmans amtetamten, ibland självständigt. Andramera
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näringslivsfrâgorna.medarbetarkommuner ensamma

Både arbetar tillsammans medoch gärnakommuner amt

näringslivsmiljö.utbyggnad lokalvidprivata företag av
fåttpågått årSådant sedan flerasamarbete har men

möjligheterna.lagstiftning ökataktualitet sedanförnyad ny

många till utvecklingspro-initiativLokalt och regionalt tas

med privata intressentersker ofta tillsammansjekt. Detta

offentliga institutioner. Program-statliga eller andraoch

instrument för samord-används alltmer ettformen som
målsättning vad gäller näringsfrämjan-planering ochning,

område.åtgärderde i ett

lov kommunerskan enligtKommuner och amt ogom

i erhvervsfremmeaktiviteterdeltagelseamtskommuners

utvecklingsprogram tillsammans medgenomföra regionala

l praktiken läggsandra offentliga och enskilda parter. en
pånäringspolitikensamordningsuppgift för den lokala

arbetsfördelningenEn svaghet ärkommuner och amt. att

lagstiftningen.kommuner inte är löst imellan ochamt

färdigutformad.näringspolitiken är inteDen kommunala

Båda kommunal näringspolitik be-de lagarna äromnya

brister, särskilt den samarbejdehäftade med vissa om
Två indenrigsmi-aktieselskaber. utredningar, vidmed en

arbetar vidare medoch vid industriministeriet,nisteriet en
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frågor.dessa Man kan dock redan många intres-nu se
santa drag i den danska näringspolitiken.

områdenDe väcker intressemestsom är

regionalpolitikny-

den danska programformen för regional näringsliv--
sutveckling

samordningsuppgifter för kommuner och amt-

samarbete mellan kommuneramt och enskilda intressen--
iter lokala utvecklingsbolag

ökade befogenheter inom systemexporttjänsteexport- för
kommuner och amt

kommunal medverkan i näringsdrivande bolag-

ökad kompetens för kommuner och amt hjälpaatt- grup-
företag branscherper av med produkt- och före-a

tagsutveckling.



Sverigeläget irättsliga8.2 Det

lika omfattandelandsting inteochkommunerSverige harl

näringslivsområdet danska kommu-på dekompetens som

fått.haroch amten nunerna

innehållerSverige1991:900 ikommunallagenDen nya
näringslivsfrâgor, ochkap2 7bestämmelsersärskilda om

8§:

får näringsverk-drivalandstingoch§ Kommuner7
pågåroch attvinstsyfte utdrivsden utansamhet. om

eller tjänstertillhandahålla anläggningarallmännyttiga
landstinget.elleråt i kommunenmedlemmarna

åtgärderfår genomföralandstingoch§8 Kommuner
elleri kommunennäringslivetfrämjaallmäntför att

landstinget.

fårnäringsidkareenskildstöd tillIndividuellt inriktat
det.skäl försynnerligafinnsdetlämnas bara om

svenska kommu-dekommertjänstesystemexportInom

få kompetensungefäroch landstingen att sammanerna
förslaglokaldemokratiutredningensDanmarki omsom

kommunal tjänsteex-lagstiftningSOU 1993:77 till omny

antas.port

1990912117kommunallagentill denI propositionen nya

anges:

126



Inom det egentliga fårnäringslivet kommuner och
landsting i princip åtgärderendast vidta allmäntsom
främjar näringslivet i kommunen eller landstinget.

En allmänt näringsfrämjande åtgärd kan attvara
tillhandahålla mark eller teknisk service till företagen.

Hantverkets och den mindre industrins behov av
lokaler kan tillgodoses under förutsättning att verk-
samheten påinriktas företagarkollektivet i allmänhet.

Individuellt lokalhållninganpassad åt enstaka industri-
företag faller dock utanför kompetensen.

Kommunala i utställningar,engagemang mässor och
kollektiv marknadsföring tillåtas.annan kan

Tidigare åberopades rådandeofta eller befarad ar-
betslöshet motiv tillåtaför att kommunalasom ingri-
panden i det egentliga näringslivet. Regeringen har
nyligen lagt fram proposition näringspolitiken förom
tillväxt prop 199091:87. l denna framhålls dena
fortsatta strukturomvandlingens betydelse för landets
framtida ekonomiska och denattresurser typ av
uppehållande företagsstöd tillämpades undersom
1970-talet inte längre lämpliga.är Allmänt gällersett
alltså pårestriktiv kommunalaen stödinsatsersyn
gentemot enskilda företag.

I propositionen kommunallag 1990912117om ny anförs
också:



påFrågan närings-kommunala kompetensendenom
livsområdet stat-kommunberedningenhar utretts av

Övervägandena ihar be-presenteratsC 1983:02.
tänkandet

näringslivspolitik, vilket iC 1986:16 KommunalDs
utgångspunkten kommitténsför övervä-varitsin tur

ganden i ämnet.

både kommitténstat-kommunberedningen ochSom
övergripandedet ansvaretslagit fast harhar staten

måste således väsentligennäringslivspolitiken. Detför
frånmedverka tillstatlig uppgift att sam-envara en

näringslivet.lokaliseringsynpunkt lämplighällets av

statligaövergripandekonsekvens med dettal ansvar
frångåmening inte prin-enligt regeringensbör man

indirekt ekonomiskt stöd tilldirekt ellercipen attom
påverka företagens lokali-enskilda i syfteföretag att
ingår i kommunernas ochsering och utveckling inte

flera skäl tillbefogenheter. Det finnslandstingens
detta.

måste således väsentligenmening: DetAv propositionens

frånmedverka till samhälletsstatlig uppgift att envara en

näringslivet torde kunnasynpunkt lämplig lokalisering av

näringspolitikregionaluttydas som mansynsamma

huvudsaknämligen den itidigare haft i Danmark, att är

måste fördelnings-Man instämma ifördelningspolitik. att

politik statlig uppgift.bör vara en

emellertid i läge regionalSaken kommer ett annat om

näringspolitik blir tillväxtpolitik fördelningspoli-änsnarare
återfinns idanska för dettatik. De argumenten ut-ovan
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kommunerredningen. sådanl regionalpolitiken spelar och
landsting viktigare roll.en

Många de näringslivsstödjande åtgärderav kommu-som
och i Danmarkamtner vidtar kan i Sverige hindras av

kommunalrättsliga regler.

Nedan någranämns påexempel detta:

Aktiv hjälp med produktutveckling- servicecentragenom
och kvalificerat konsultbiståndm m danska kommu-som

kan tillhandahållaner företaggrupper torde kunnaav
uppfattas indirekt ekonomisktsom stöd det är sub-om
ventionerat. Det såstrider i fall mot citerat uttalandeovan i
propositionen. Det ocksåär tveksamt i vilken utsträckning
näringslivsstöd i Sverige får rikta sig enbart mot en grupp
företag, t bransch.ex en

Vissa gränsdragningsproblem mot privat verksamhet torde
också kunna uppstå. T kan vissa konsulttjänsterex övergå
gränsen för den kommunala kompetensen. Kommuner får

regel inte bedrivasom konsultverksamhet eller annan
tjänsteförsäljning inom områden normalt inte brukarsom
skötas kommuner ochav där det kan finnas ett privat
tjänsteutbud.



bolagSvenska landsting kan bilda förkommuner och-
åtgärder, ändamåleller förnäringslivsutvecklande annat

En förutsättningtillsammans med privata intressenter. är

uteslutande arbetar med kompeten-dock dessa bolagatt

mångadärför iverksamhet. Problem kansenlig kommunal

uppstå önskar bilda bolagfall för svenska kommuner som

i Danmark.förekommertypav samma som

fårSvenska landsting i princip inte med-kommuner och

såsom möjliggörsverka i näringsdrivande bolag denav

Danmark.lagstiftningen inya

många andra sammanhang,Rättsläget i fall oklart. lär t

näringslivsstödjandesamordning och planeringex av
åtgärder formellaprogramformen, finns inga hin-genom

många behövader, de uppgifter skulleav som sa-men

sköts myndigheter ellermordnas i statligaett program av

intresse samverkan med kommuner ochandra. Deras av

blilandsting enligt den danska programformen torde större

idé liksom Danmark stöds uttalanden i lagdenna iom av

och i Iagförarbeten.
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8.3 EES-avtalet

EES-avtalet innebär att regler, inom EG,nya samma som
kommer att införlivas med svensk lagstiftning. Kapitel 2
artikel i61 EES-avtalet säger att statligt stöd med statligt
stöd också frånstödavses offentlig huvudmanannan som
kommun och landsting snedvrider eller hotarsom att
snedvrida konkurrensen att vissa företaggenom gynna
eller viss produktion, är oförenligt med avtalet i den ut-
sträckning påverkardet handeln mellan de avtalsslutande

parterna.

l artikeln följande undantag intresseanges i dettaav
sammanhang:

3. Som förenligt med detta avtal kan anses

a stöd för främjaatt den ekonomiska utvecklingen i
regioner där Ievnadsstandarden lågär onormalt eller

råderdär det påallvarlig brist sysselsättning,

b stöd för främjaatt genomförandet viktiga projektav
gemensamt europeiskt intresseav eller för avhjäl-att -allvarlig störning ipa EG-medlemsstatsen elleren en

EFTA-stats ekonomi,

c stöd för att underlätta utveckling vissa närings-av
verksamheter näreller vissa regioner, på-det inte
verkar handeln i negativ riktning i omfattningen som
strider detmot intresset,gemensamma

d stöd slagannat i enlighetav med Gemensam-vad
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i enlighetEES-kommittén kommakan att angema
del VII.med

åläggas upplysnings-och landsting kommer attKommuner

stödåtgärder enligt artikel 61.skyldighet för planerade

finnerövervakningsmyndighet efter prövningOm EFTA:s

fårstårstödåtgärden regeringenmed artikel 61i stridatt

kommunala beslutet.upphäva det

Lokaldemokratikommitténs uppdrag8.4

lokaldemokratikommittén sägs kommit-l direktiven till att

tén och effekterna detbör kartlägga omfattningen av
föreslåoch vid behovkommunala stödet till näringslivet,

åtgärder med anledning detta.av

Enkätundersökningar8.4.1

Lokaldemokratikommittén har därför i sin enkätundersök-

frågeställningartagit medoch landstingning till kommuner

En sammanställningrörande stödet till näringslivet. över

på enkätundersökning bifogas. Dessutomdennasvaren
också enkätunder-bifogas sammanställning överen en

sökning gjord Jon Pierre inom förstatsvetaren ramenav
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kommunalforskningsprogramett vid Göteborgs universitet.
Vidare bifogas också sammanställningen över resultatet

Kommunförbundetsav enkätundersökning Näringslivet i
fokus. Bilaga 7.

8.4.2 Sammanfattning enkätundersökningamaav

Av Iokaldemokratikommitténs enkätundersökning framgår
deatt flesta kommuner och landsting beslutat åtgärderom

i syfte att allmänt främja näringslivet, och fjärdedelen av
kommuner och landsting lämnar eller hade lämnat stöd till
enskilda näringsidkare.

Det är möjligt att del dessa kommuneren av syssel-av
sättningsskäl givit ekonomiskt stöd till enskilda näringsid-

påkare sådantett sätt det hindrat nödvändig saneringen
och därmed försvårat önskvärd strukturomvandling.en

Ett intressant frånresultat Jon Pierres undersökning är att
näringslivssekreterarna ansåg kommunallagenatt inte

någrainnebar hinder för kommunernas näringspolitik, och
mindre än hälften ville därmed ändra kommunallagens
bestämmelser.

Ett skälen anfördesav ändringsom mot kompetensregler-
kommunernaattna var redan stöd till enskildagav nä-
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lättadå för attintresset störreinteVarförringsidkare. var
förelåg kom-ändå äldremed denpå restriktionerde som

medvetenalltidinteKanske ommunallagen manvar

gällde.vilka regler som

framgår kom-attundersökningarKommunförbundetsAv

på näringspolitiskadetderasatt ansvaransermunerna
ökadei derasnågot avspeglasområdet ökat,har som

Ett1980-talet.områdetpå börjansedan avengagemang
de kom-dock attfrån kommunförbundet ärintryckallmänt

minska.börjarnäringslivettillsubventionernamunala nu

Förslag8.5

utredas.börSverigeinäringspolitikregionalochLokal

och regional nä-lokaliförändringarför detalar attMycket

kanDanmark ävenigenomförtsrlngspolitik avvarasom
mellanskillnaderfinnsSamtidigtSverige.förintresse

förhållanden,fråga geografiskaSverige iochDanmark om
andranäringspolitik,inomtraditionerstruktur,näringslivets

något annorlundaförmålsättningar talakan ensomm m

inriktning.

såfrån dockDanmark ärexemplenföljaSkälen för att

regionalochlokalutredaanledning attdet finnsstarka att
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näringspolitik bakgrundmot de danska idéerna. Dessaav
idéer stämmer väl överens med uppfattningar inom övriga
EG-länder. Nedan någrauppräknas de skäl talarav som
för förändringar Sverige.i

Den utveckling ökadmot konkurrens mellan regionerna
förväntas i Danmarksom och i hela EG ocksåkommer att

påverka Sverige. Vi har därför behov i Dan-samma som
mark att värna regionerna och regionalom utveckling.

En ökad påsatsning regionerna och deras näringslivsmiljö
medför större behov lokal Mångamedverkan.av deav
skäl anförts i Danmark försom ökad kommunal medver-
kan är tillämpliga även i Sverige. Tidigare invändningar

ökadmot kommunal kompetens på näringslivsområdet

minskar i betydelse regionalpolitik i störreom utsträckning
blir ett medel för tillväxt.

sådanEn regionalpolitik innebär inget hinder vissamot att
områden med speciella fårproblem särskilt stöd för sin
utveckling. Däremot kan det medföra att metodernya
kommer till användning.

Det finns anledning anta ökadatt sysselsättning även i
Sverige måste sökas i mindre och medelstora företag.
Dessa är flexibla och torde hamer större expansionsmöj-
ligheter än de stora företagen. De är därför viktiga för den
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utvecklingen.regionala

från denna typDanmark visar atterfarenheternaBI ava
företagsmiljö förlämpligberoendestarktföretag är enav

konkurrensförmåga. Danmark utveck-Iochutvecklingsin

utsträckningiföretag storinfrastruktur förlas denna ge-
småmångastöd harlokaltUtaninsatser.kommunalanom

i kam-konkurrenslägesämremedelstora företag ettoch

regionerna.mellanpen

näringspolitis-landstingensochsvenska kommunernasDe
framgårenkäter attovannämndahar ökat. Avintresseka

näringsli-stöd tillmånga lämnarlandstingochkommuner

rättsregler ochoklaraformdock iProblem finnsvet. av
sådanastödåtgärder, motävenvissahinderrättsliga mot

tillåtna EES-avtalet.enligtärsom

myndig-stödåtgärder statligavidtasi SverigeDe avsom
komplette-samordnas ochbörregionalaheter, organ m

kunnande.kommunaltochmed kommunala resurserras
övrigasamarbete medikan kommunernaDärigenom

företagen.infrastruktur förfullständigskapaaktörer en

sådanmånga tordeaktörersjälvständigaläge medl ett en

rationell uppbygg-förutsättning församordning enenvara
deUtöver argumentföretagsmiljöer.goda lokalanad av

demokratiaspekter förtalari Danmark ävenanförtssom
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kommuneratt och landsting får ett samordningsansvar.

19939410Regeringen har i proposition Småföretag-
sutveckling föreslagit stödåtgärderregionala småföre-för

Förslagettag. innebär deatt regionala utvecklingsfonder-

ersätts regionala aktiebolag.na Ettav centralt moderbolag
ägs staten ochsom näringslivetsav organisationer skall
majoritetsägare i devara regionala aktiebolagen. Lands-

ting och kommuner skall erbjudas bliatt delägare.

De regionala utvecklingsbolagen förutsätts samarbeta med
och upphandla tjänster privata företag ochav organisa-
tioner. Deras verksamhet skall inriktas information,
rådgivning och finansiering. De skall i samverkan med
andra regionala och lokala främja nyföretagande.organ

Samverkan i bolagsform mellan privata företag och kom-
munerIandsting kan komplettera bilden. Dessa skulle
liksom i Danmark aktivt kunna utveckla och stödja nä-
ringslivet, t uppbyggnadex genom särskilda infrastruk-av

småturer för och medelstora företag. Sådana infrastruktu-
kan servicemöjligheterrer avse ovannämnda regiona-som

bolagen inte tillhandahåller.

Det kunnande kommuner och landsting påsom har olika
områden bör kunna komma till användning för att stärka

områdesett konkurrenskraft och öka sysselsättningen.
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lokaldemokratikommittén lagtdärtjänsteexportgällerDetta
förbefogenheterökademedlagstiftningtillförslagett ny

1993:77.SOUlandstingochkommuner

ocksåemellertidskullelandstingMånga ochkommuner

Lokalde-landet.inomkunnandeochsälja tjänsterkunna

medförsöksverksamhetföreslagitmokratikommittén har

1992:128.SOUuppdragsverksamhet

produkterochkunnande, tjänster genomFörsäljning av
kombinationslagkraftigiblandkanföretag vara ensamma

såväl exportkanDettaandra.medkonkurrenseni avse
kommunerlandsting fickOmlandet.inomförsäljningsom

med priva-tillsammansbolagnäringsdrivandeimedverka

dettaskulleDanmarkpå isättföretagta somsamma

möjliggöras.

beskrivits be-denUtvecklingskontrakt typ ovansomav
tillÅrhus kommakunnaSverigeibör även an-träffande

konkurrensförmåga.företagensförbättraför attvändning

danskatmarknad kommereuropeiskI exgemensamen
på detta sättsamverkakunnaattoch kommunerföretag

Svenska företagsvenska företag.medkonkurreraoch

sinastödkommunalttillmåste möjligheter somsamma

EG-Iänderna.ikonkurrenter
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FÖLJANDE BÖR UTREDAS:

Vilken roll bör kommunerna tillåtas att spela i arbetet för-
att näringspolitiska åtgärdergenom trygga meningsfullt

åtarbete alla arbetsföra

Hur bör Sveriges regionala näringspolitik utformas mot-
bakgrund EES-avtalet,av eventuell EG-anslutning ochen
erfarenheterna i Danmark Bör den utveckling för-som
väntas inom EG med ökad konkurrens mellan regioner
föranleda omprövning denen svenska regionalaav nä-
ringspolitiken Bör problemen med ekonomi och syssel-
sättning föranleda omprövning näringspolitiken påav
regional nivåoch lokal

Bör näringslivsfrämjande insatser områdei ett samord--
bättre mellan olika huvudmännas och myndigheter Ger

samordning större effekt

Är programformen lämplig för samordning och planlägg--
ning svenska regionalpolitiskaav insatser

Var skall samordningsansvaret ligga för regionala och-
lokala näringspolitiska insatser

Bör den kommunala och landstingskommunala kompe--
tensen inom näringspolitik Påutökas vad sätt Hur bör
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såsomförhållande statligatill andra aktöreriden utformas

förhållande reglonalpolitikenstillinstitutioner och ställd i

mål och medel

Är kommunerlandstingbolagsform mellansamarbete i-
lokalregionalutvecklingoch privata intressenter för av

Sverigeintresse iutvecklingsbolag,infrastruktur, ks av
så avlägsnasbör i fallVilka formella hinder

Är mellan kom-form utvecklingskontraktsamarbete i av-
Sverigeintresse imunerlandsting och privata företag av

landsting ha möjlighetBör svenska kommuner och att-
Påbolag vilket sätt Vilkamedverka i näringsdrivande

restriktioner bör finnas
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[S33 NLJSJ.20.maj l992.

amtskommuners deltagelse ikommunersLov ogom
erhvervsudviklingsaktiviteter

NådeDanmarksDronning. virrerligt:al GudsANDEN.MARGRETHEDENVl gar
stadfzstetfølgendelov:samtykkeVi vedVortvedtagetFolkeringethar og

Kommuner amtskommunerkan§ medfremme kommuner-formal§ Lovens ogater
henblik afhaendeviden,på eksportden lo-imedvirkenamtskommunemes som op-ernes og arbejdet i eller amtskommunenkommunen iolTentligestyrke deerhvervsudvikling,kale at

afløsning kommunaleforbindelse med ellererhvervsudvik-samarbejdemyndigheders om Kommuneramtskommunaleoffentli-mellemsamarbejdet opgaver. ogling udvikleatog forarbejdekan desudenamtskommuner vi.ogprivate erhvervdemyndigheder om er-ogge viden henblikdereudvikle denne med pá salghvervsudvikling.
til eksport.

Stk. Kommuners amtskommunerseks-og .kan ale-amtskommuner§ Kommuner ñndeaf viden kan sted ved:og port
ivzrksaetteandresamarbejde medieller Eksport underleverandørvilkárl påne gennem

formerhvervsudviklingsaktiviteter ikollektive virksomheder.danske
erhvervsudvik-rådgivning,af information. medarbejdereaf danske ellerUdlån2

servi-erhvervsmzssiganden myndighe-lingsprojekter virksomheder ellerudenlandskeog
erhvervs-for allerádighedstilles til der.somce.

virksomheder iaf privatetil olTentlige ellerDirekte eksportvirksomheder eller 3grupper
Kommuner i udlandet.amtskommunen. køberekommunen eller

i videnmedvirke til al stk. l51k Salg den maherunderamtskommuner kan nzvnteog
virksornheder urimeligpaføre privateerhvervs- ikkeregionalelokaleudvikle denat og

virksom-ikke give enkeltemakoordinerende konkurrencemzssige infrastruktur oggennem
fonrinsstilling.urimelighederservicetilbudafetableringindsatser ved enogog betingelse for kommunersDetStk.frem-formaltilserviceinstitutioner. der har enerat

al til eksport.salg videnamtskommunersfremme etable- atproduktudvikling ogsamt atme vis periode mini-aktiviteten etsomvirksomheder. enal overring udviklingog lndustriministeren be-selv.i sighvilerkanamtskommuner mum51k. Kommuner og herorureglerfastsatt:myndigestil at narmereerhvervs-omhandledetil de i stk.yde tilskud l forbindelsepriskalkulation i medsalgsamtmedñnansiere omherunderudviklingsaktiviteter.
viden.al iden stk. I naevnteEuropziske Faelles-Detunderprogrammer

skab. stk.dog
Iforanstaltnin- amtskommunerkanomhandlede51k. stk. KommunerDe i l §4. sam-og

oiTentlige privateselskabsform. med andreforega arbejdekan i parterogger
algennemførelse regionaleomhandlede2 etableringi stk.Stk. Gennem de l ogog om

der har til for-ikke erhvervsudviklingsprogrammet.der ydeserhvervsudviklingsaktiviteter ma
fremmeinfrastrukturudvikleerhvervsvirk- mal atdirekte ñnansiel til enkelte og er-atstøtte

geografiskområde.hvervsudviklirig i størresomheder. et

TLOVlndusrrimin. 90-409-85j.nr.
linduåédio



Nr. 383. ISJA 20.maj 199:
Stlr. Erhvervsudviklingsrádet kan inden § Loven gaelder ikke for Farøernefor al lov ogrammeme erhvervsfremmeom med- Granland.virke ved etablering gennemførelseog af de istk. l nzvnte Erhvervsudvik-programmen

§6.Iingsrádet Lovenkan herunder til revisiontages iinitiativer. rakningop:age derhar áretil formal 1996-97.frernme koordinationat at stats-lige erhvervsfremmendeforansraltninger afbe-
tydning for de regional: erhvervsudviklings- § Industriminisleren fastsamer tidspunk-programmen for lovenstet ikrafurzden.

Givet pd Amalienborg, den 20. 992Imaj
UnderVor KongeligeHand Seglog

MARGRETHER.
Anne Birgitte Lundh
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BILAGA 220.maj l992. 1535 Nr. 384.

Lov kommuners amtskommunersom ogi samarbejde med
aktieselskaber m.v.

Vl MARGRETHEDEN ANDEN. al GudsNådeDanmarksDronning. viuerligt:garFolketingelhar vedtaget Vi vedVon samtykkeog sradfzstexfelgendelov:
§ Kommuner amtskommuner kan efterog Sik. En kommune eller amlskommune.bestemmelseme i § 3 deltage finansiell le- ved lovensog ikramradensom har samlet ind-eidelsesmzssigt i selskaber.der med henblik på skud i de i l 2 omhandledeog selskaber,derforarbejdersalg videreudvikler videnog over-stigersamt l0 mio. kr., stk. kan be-uansetprodukter tjenesteydelser byggandeog på stemmelsernei stk. l 3 opretholde de ind-ogkommunal viden. oparbejdel i kommu-som er skud. kommunensom eller amzskommuneneller amtskommunen i forbindelsenen med havde ved lovens ikramrzden.løsning af kommunale eller amrskommunale Slk. lndustriministeren kan efter ansøg-opgaver. ning tillade. kommuneat eller4 en amtskommu-51k. De selskaber.hvori der foretagesind- bestemmelsenne uanset i stk. l isarlige tilfael-skud efter stk. kan ud kommunalover de foretagerog indskud. der overstiger IO mio.amtskommunal viden afsatte dermed kr.. isam- selskaber i lsom Tilsva-navnt ogmenhzngende privat viden produktersamt rendeog kan industriministeren efter ansøgningtjenesteydelserbyggendepå denne viden. tillade.men kommuneat elleren amtskommune.må ikke derudover drive anden virksomhed. der omfaztet af szk. forexagerer yderligere

indskud under forudszzning af, kommunena:§ Kommuner amtskommuner kan efterog eller amtskommunen ikke derved opnår be-bestemmelseme i å 3 deltage ñnansielt le- sternmendeindflydelse.og:delsesmaessigri selskaber.der ud Sik. De iover at stk.vare- l beløb kan indsky-navntekommunaletage amtskommunaleog des i akrieselskaber.opgaver anpansselskaber og an-forsyningvedrørende af kommuner delsselskaberog amts- med begrznset Industri-ansvar.kommuner med tjenesteydelservarer driverog ministeren kan tillade indskud i andre virk-ivirksomhed med henblik på salg al somhedsformer.varer og når hzñelsen for virk-overtjenesreydelserbaseret kommunalpå viden til somhedens kredirorer begranset til ind-erandre kommunerend amtskommuner.og skuddet.
Srk. Der kan ikke indskydes midler i sel-§ kommunes3. En eller amtskommunes skaber hvis vedtagter giverm.v.. andre endsamlede indskud 4i de i l 2 omhandlede selskabsorganemeog til udpegeret medlem-atselskaber ikkemå overstige [0 mio. kr. til beszyrelsen.memeSte. Beløbsbegransningeme i stk. l ved- Sik. Kommuner amtskommuner afgi-ogvardien af indskuddetrører på det tidspunkt. årligt Ihdustrimi-redegørelsever en tilgang enhvor indskuddet foretages. nisteriet forderes deltagelseñnansielt eller le-51k. indskud foretagexal kommune el- delsesmzssigten i erhvervsdrivende selskaber.ler amtskommune må ikkeen have sådan herunder kommunale fzllesskaber.en § 60 iistørrelse. bestemmendeindflydelseat derved lov kommunemes styrelse.om lndustrimini-muliggøres faszsztxersteren regler herom.nzrmere
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Erhvervsfremme-

programmer

drejebogen-
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Forord

Rammerne for regional lokal erhvervspolitik blev zendretiog 1992.
Den lovgivning bl.a. fokussaetter erhvervsfmmmeprogrammer.ny på Erhvervs-Eremmepmgrammer skal sikte samordning af interesser initiativet påog er-hvervsområdet regionalt lokalt.og
Amteme har de geograñske økonomiske fomdsaetninger forog etableraat oggennemføre erhvervsfremmeprogrammer på kvalitativt holdbartet grundlag.
Drejebogen blevet til i samarbejdemeder taenktamterne inspiration foroger somdet videre arbejde med erhvervsfremmearbejde.

JWJAÃJ
Per Kaalund
Amtsrádsforeningen

1993mans
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Formål1.

Formálet kort de elementet, indgár vedat presenteraer som
opstilling gennemførelseaf erhvervsfremmepmgmmmer.og
I indgár eksemplerpresentationen hvorledespá, erhvervs-
fremmeprogz-ammeranvendes i amterne.
Et erhvervsfremmepmgram arbejdsmetode, kaner en som
benyttes, dernår skal foretages samlet, afstemten oggennem-
tzenkt indsats for bestemteopná mål.at
Et erhvervsfremmeprogram samtidig udtryk forer en proces,

ñeks. kan forløbe således:som
Hvor står vio
Konlaegning statusopgørelse.og
Hvilke problemet ogeller mulighedero
Analyse, der afdeklcer svaghederstyzker dannerog-grundlag for handling.
Hvilke mål for bemtideno
Opstilling af de måldelmål, der ønskesforfulgt fremover.
Hvordan indfris de opstillede mål0
Valg af køreplanstrategi for den indsats, der skal zendreog
udviklingen i af de opstillederetning mål.
Hvordan tilvejebringes finansieringeno
Añale hvem der bidraget ti] finansieringen deaf aktivi-om,

der fastlagt iteter, swategien.er
Hvordan gennemførelsenstyras af de aftalteo
aktiviteter
Añale hvem der har for genneutførelsenaf deansvaretom.
enkelte aktiviteter.
Hvem står for informationen de añalte0 om
aktiviteter
Añale hvem der har for informera relevanteansvaret atom,
målgrupper de tiltag, der ivaerk for tilgodesesattes atom
málsetningerne.
Hvordan skal evalueringen tilrettelazggee
Añale hvem der forestár evalueringen af indsatsenom, -medenten på effekten ogeller denvagt ind-pmces, som

har ivasrksat.satsen
Gennemførelsenaf erhvervsfmmmeprograuxet vil typisk løbe

periode på til Underår.to vil forudset-over treen processen
ninger, alctørlcreds,mål andrestrategier blivesigog my. ogjusterat.
Erhvervsfremmeprogrammer derforen dynamisk stønelse,erder hele tiden skal afspejle aktuella ñemtidige behov.og



lovgivningDen2. ny

ideltagelseamtskommuners er-kommunersLoven ogom allerederaekkepraacisererhvervsfremmeaktiviteter en
aktiviteter.kendte

derde aktiviteter,afraakkesåledeslegalisererLoven en isigbevsegetharkommunalfuldmagtentilforhoidtidligere i
den grå zone-n

hovedpunkter:følgendekorthedomfattar iLoven
forstand.bredinfrastrukturen iUdvikling afA.

rådgivning,information,aktiviteterraeklce ser-Omfattar en kanDetkommuner.a.fforetagesder kan amteretc.,vice og
afdeltagelseeventuelmedselskabsformeller idirekteske

private.
systemeksport.videnAihaendeB.

forarbejdemulighed forkommuners at ogOmfattar amters og skalAktiviteteneksporthenblik pámedvidereudvikle viden
traditionellakommunersudgangspunkt imed amtersske og

opgavevaretagelse.
Erhvezvsudviklingsprogxammer.C.

kommunerfor,muligheden amter sammenOmfattar at og
samarbejdekanoffentlige privateandre parter ommed og

erhvervsfremmepro-negionalegennemførelseafetablering og
grammer.

medsamarbejdeamtskommuneiskommunersLoven 5ogom deltagelseretningslinierne forafstikkeraktieselskaber m.v. videreud-forarbejdeformalhvisselskabsdannelser, ati oger. denbygger pádertjenesteydelser,produktervilde viden, ogv , opgavevaretagelse.traditionellakommunale sektors
ind-kandeltagelseamtskommunalmedSelskabsdannelser

erhvervsñemmeprogram,gennemførelsenafled etigá som følgende.detiomtaltbliveikkevil iøvrigt nermeremen



3. Erhvervsfremmeprogrammer
Erhvexvsfremme handler korthedi tilvejebringe deatom
bedste forudsaetningerfor virksomhedernes overlevelse gen-

styrkelse af konkurrenceevnen.nem
Regionalt lokalt styrkes konkurrenceevnen ved etableringog

traditionelaf infrastruktur, ogsåved de sákaldte blødemen
infrastrukturtiltag, herunder information, rådgivning og ser-vice.
Foruden kommuner deramter rekke andre regionalaog er en

lokale myndigheder institutioner, hver iser bidraog og som germed erhvenrsfremmeforanstaltninger.
Erhvervsñ-emmeprogrammer redskabet, der skal sikre dener

mnligestørst sammenhaengmellem de enkelte tilbud.
Erhvervsfremmeprogranmier skal sikte

den muligeat kredsstørst af relevante aktører inddrageso i
arbejdet,

der mellem de deltagendeat ñndes falleso forsta-parter enelsefor områdets problemer muligheder,og
der dialogat fremkommer ideer0 skabesgennem nye og

interessefaellesskab,
der samarbejdesat mål, handlingero strategierom og og-
de samlade økonomiskeat. menneskeligeo og ressourcerudnyttes optimalt.

Et erhvervsfreuimeprogiam givet mulighed for koordinereat
indsatsen, gennemslagsldañen derved styrke chancenøge og
for opnáresultatenat

3.1. Hvordan begynder man

Der kan ikke opstilles enkel entydig opslaiñ på,mogen og
hvordan erhvervsfremmeprogramet skal etableres og gen-nemføres, fremgangsmådenskal i alle tilfalde afklare f 1,men
hvilke problemer, der skal løses 2, hvorledes der kanog
samarbejdes løsedisseproblemenatom
Kredsen af aktører, samarbejdsrelationer, erfaringer for-og
ventninger forskellig fra region til region.er
Hvorledes laaefterne kan samles sammenhaangendeom enerhvervsñemmeindsats derforvil sig foiskelligt udtage fra
region til region
Udgangspunktet vil dogaltid vurdering denaf indsats,vaereenallerede i Samtligeamterharisom forskellig udstraek-er gang.
ning ivaarksat initiativer flere har samlat disseamterog-initiativet inden for af erhvervsfremmeprogram.etrammerne



bundenfratil amtet1anledning atgiverlovgivnjngDen ny erhvervspolitikkensanxmenhaengietableratilmedvirker at
1.erhvervsfremmeprogram genera-af etinden for ranunerne udviklerjusteraramteteller 2 at ogtionsprogrammer - 2.erhvervsfremmeprogrammer genera-allerede igangsatte

tionsprogrammer.
afafklaringinternforbehovderi amtettilfaelde enbeggeI er hvilkevurdere,forherunder atressourceindsats,ønskededen

sammenhzengendetilbidrag er-etleverekandersektorer
hvervsfremmeprogram.

afved gå på tvaersatkendetegnetnetopErhvervsfremme er opgaveområder reprzesentereramternessektorgraanser og- jfr.tvaarsektorielle,detpraktiseraformuligheder atraekkeen
Fig.

tilberøringsflader amtemes opgave-ErhvervsfremmeFig. 1. -
omráder

UDDAN-ARBEJDS-
NELSEMARKED

KULTURERHVERVS-SOCIALE
FREMMEFORHOLD

NATUR-TRAFIIL,SUNDI-IED
MILJøOG

grundla-kan, nsevnt,afklaring i amtet vaereinterne somDen
afeller justeringen etafudviklingen nytetfor startaatget -

erhvervsfremmeprogz-am.eksisterende
forgrundlag tema-dannekanembedsmandsplanAtldaring på

amtsrád.ellerøkonomiudvalgdrøñelser i
isattesallerede førder ganganbefales,at processenkanDet

skekanDetsamarbejdspartnere.relevantetilkontaktertages sikreskaltaenketanluellerarbejdsgruppeufomiel ogvia -en regionenovervejelser itiltilslutning amtets
skalDerregionenordvigtigt,andre atmed varmes opa.Det er traditionellaafpåforstáelsesramme tvaarsfaallesetablerasen myndigheder,ogmellemoffentligprivat orga-mellemgraenser

institutioner.nisationer og
debatoplmgi etbør presenterasovervejelserindledendeDe

bredereforperspektiveme ethvorigangsaemingspapirneller
indgár.erhvervsfremmeindsatsensamarbejdeom

idéernahvordanskitseform praesenteres,sted detbør iSamme
realiseret.taenkestrinvis .



Deenkeltetrinkan opstilles vistiñg. Raekkefølgenkansom
selvsagt forhold til figuren afhaengigvariera i af konkreta
forhold.

Fig. 2. Etablering gennemførelse af erhvervsfremmepro-og
forskellige fasergrammet -

Intern afklaring
Kontakt til nøgepersonerMzaenketanka
Debatoplzeg afholdelseaf konferenceog
Kortlaegning analyseaf problemermulighederog
Fastleggelse deaf organisatoriska rammer
Opstilling af mål delmålog
Velg af strategier indsatsomráderog
Fastlaeggelseaf tids- ñnansieringsplan for gennemfø-og
reise ansvarsfordeling

Enkeltprojekter drifti

Eifekt ogeller procesevaluering-

Debaboplaaggetkan f.eks. erhvervspolitiskpåprzesenteres en
konference med deltagelse alleaf relevante interesseredeog
parter.
Det vigtigt, sådanne begivenheder vindar betydeligater op-
maerksomhed foromtale skali initiativetgennem pressen -markeras.
Debatoplagget skal medkonferencenmedvirke til, atsammen
alle igangvaarende páta-:nkte initiativet fra kanstartenog
forholde ti]sig igangsatnángen af saznmenhaengendeet er-
hvervsfremmeprogram.
Knopskydninger overlappende foranstaltninger skal fore-og
byggesallerede fra starten.

Analysen3.2.

Et erhvervsfmmmeprogzambyggerpå grundig kortla-:gnixzgen
analyse deaf eksisterende forhold i regionen.og

Det vil typisk dreje sig om
Eksisterende infrastrukturo
Traditional infrastruktur eksisterende erhvervs-samt
fremmetiltag i regionen rådgivning, service, information

herunderetc, beskrivelse arbejdsdelingkoordinerendeaf
funktioner.



Erhvervsstruktur
landbrugservice,turisme,industri, etc.afSammensaetning

Virksomhedsstrukturo
affordelingen små storeBranchesanunensaetningsamt og

virksomheder.
Arbejdslcrafto

A-kassetilhørsforhold,beskafügedeledige,Fordeling på
uddannelsesproñl etc.
Uddannelsesmuligheder0

efteruddannelsesmulig-videreuddannelserGrund- samtog
eñzeruddannelse.fagrettetsável almenheder som-

Generel karakteristiko
pendlingindkomstudvikling,Befolkningsforhold, sta-etc. -

perspektiv.tus og
udredningerNationaleo

forskel-indholdet iforholde tileventuelt sigAnalysen kan
landsdaek-regionalisering afnationale udredninger, jfr.lige

materiale.kende
Faalles fodslaw-w turisme,ñeks.kunneDet rapporten omvaare

Erhvervsudviklingsrådetsellerplanlaegningmiljø un-og - resulta-Danmark, hvorressourceområder idersøgelseaf 8
af 1993.vil foreligge løbetiterne

afEF-støttedekendt raekkenfmGennemførelseaf analyserer
arbejdetharflereerhvervsudviklingsprogranuner, amtersom

Bornholm,herunder BORN-TEKmed de år,i senaste
Søndezjylland, EVA-START-LOLLAND, SEP-programmet

Nordjylland.NORD-TEKViborgprogrammet og
ñndessocioøkonomiskeanalysetil denoplysningerraekkeEn

aktørermateriale hos de forskelhgeudarbejdetofte tidligerei
oplysningemeimidlertid vigtigt,Detregionen.i at op-er

sammenhaeng.idateres praesenteresog
skalAnalysen

videnbank,faellesoverblik fungera regionensskabe somogo
svaghederafdaakkeredskabet, der kan regionens ogo vaare

styrker.
foropstilljng målgrundlag af strategierdanne for er-ogo

hvervsfremmetiltag i regionen.
ogeller pjece,kan iResultaterne rapportpresenteras enen

Hovedresultaternetilgár alle relevante parteri regionen.der
lokal-nøglepersonerudtaler sigipressemeddelelsesamlasi og

pressen.



Organisering3.3. af samarbejdet

Samarbejdet etablering gennennførelseaf erhvervs-etom og
fremmeprogxambøromfatta for alle relevanterepresentanter

interesseredeparter.og
Det gaalderbåde for målgruppen, dvs. bmgersiden i form af
erhvewslivet leverandønemei form af offentlige myndig-og-heder institutioner.og
Aktøremes mlleri arbejdet med vil forskel-programmet vetelig. Aktivitetsniveauet vil skiñe takti med arbejdets udførelse

alt efter behov, interesser, finansiering, styring,ansvar,-udførelseaf etc.opgaver
Hovedaktøreme i regionenvil bl.a. omfatta

erhvervslivet
brancheorganisationer
arbejdsmarkedetsparter
lokaldregionale erhverysxád
teknologiskeservicecentreIIC&#39;erATV-institutterog
uddannelsesinstitutioner
arbejdsmarkedsnzevnAF
kommuner
amter.

Uden for regionen der grundlag for kontakt samarbejdeer og
med forskellige statslige direktoraber styrelser. Det gaelderog
ñeks. til Industri- Handelsstyrelsen.og
Ved opbygningaf samarbejdsstrul-ctur det vigtigt sikteaten er

optimal inddragelse af regionens her-underen vi-ressourcer,
den, arbejdslcrañ ogpenga.
Udgangspunktet kan ñeks.vare
1 arbejdet foregárat inden for allerede etablereten samar-bejdsstxuktur,
2 der skerat reetablering af den eksisterendeen

samarbejdsstmktur, ñeks. i forbindelse med bortfald af
hidtidige støttemuligheder via EFs strukturfonde,

3 der skerat egentlig nyetablering af samarbejds-en enstruktur i regionen
Endelig bør forholde aktivtamteme sig til erhvervsfremme-

etablerat kommunegrupperaf indenprogrammet for eller på
aftvaers amtsgraenseme.

Hvis der eksempelvis på amtsligt initiativ fra bun-startas
dem, vil nedsaattelseaf styringskommité mulighed.énen vare



derdeafflere amter,anvendtiñeks.fremgangsmádeDen er regionalfondsprogrammer.EFSiinvolverethar varat
frapolitikerskanmedlemmer vareStyringskommitéens

ogsåkanalctørerregionaleandrekommuner,eramt menog tilskudñnansielleBrugezinteresser ogrepraesenteret.vaere udvaelgelse.konkretedenforkriterierindgåherkan som
supplere sigkantilsvarendeellerStyringskommitéen et organ

afopbygningDertil kommerarbejdsgrupper.projekt-med og
informationsnetvaerk

sikresregioneniaktørernedet vigtigt. atSammenfattende er etableringforhar ansvaret ogdetilkontakter somorganer,
erhvervsfremmeprogrammer.afgennenüørelse

aforganiseringpåEksempler3.4.
ierhvervsfremmearbej det amterne

Storstrøms amt
erhvervsudviklingspro-medarbejdetharStorstxøms amt

harProgrammerne1980erne.afsluttningensidengrammet START-LOLLAND,EF-midlerafmedñnansieretdels vaeret
START-STORSTRøM.selvaf amtetdels ñnansieret

etindsatserhvervspolitiske somogledSom i amtetset -
enkeltedeafgennemførelsen programmetled ivaesentligt -

beståendeaf treerhvervscentersmikturetableratderblev en områdecentre.fireamtsdaekkende centreregionala og
fun-fradriftentil amtettilskud ogmodtogSamtlige centre

gennerrxførel-forhold tilipraksisgerede entreprenøreri som
aktiviteter.konkretaafsen

overskue-skabeforforenklet atcenterstrulcturenblevI 1991
blevAntallet af centrekoordinat-ing.bedresiktelighed enog ortalleblevsamtidig centretilfra 7 5reduceretsåledes og-

amtsdaekkende.
bestårerhvervscenterstmkturenhederibaarende amtetsDe

af:dag
InformatmnsCenter.TeknologiskTICo

TURISTKREDS Storstrøms amt.0
SYD-TEK,0

CENTERGRøNT ogo
ERHVERVSCENTER.STORSTRøMS0

denformulereatdet amtetstilforhold opgaveI centrene er opstüleherunder atstrategier.udformepolitikoverordnede og
afdeleeller amtet.heleforrammeprogrammer

atopstillingenmed program-harafRmkken centre sammen
erhvervsfremmeom-påaktørerandretil,medvirket atmer



rådet inddraget bredere samarbejde.i deI året senesteer er
samarbejdet mellem kommunerna blevetsamtidigamtetog
udbyggetbetydeligt.
Rammeme for amtslig erhvervspolitik daekkendeheleen ny
regionen vil således blive diskuterat med kommuner, er-
hvervsskoler, organisationer andre parter.og
Storstrøms udspil til diskussionamts fremlagt debatop-i eter
118g,hvor der laegges tilop

der fortsat ydesat til de fem erhvervscentrestøtteo naevnt
ovenfor,

der udarbejdesat regionalt erhvervsudvildingsprogram,eto
08

der tilstrebesat koordinering samordning af de0 en og
erhvervsrelaterede aktiviteter, der ligger indenfor amtets
normala drifcsomráder.

Iden samlede indsafs vil der bLa. blive lagt på følgendevaegt
området: Ivaerksaettere,produktudvilding, etablering af net-
vaerk,eksport, teknologi etc.
Der endnu ikke stilling tiltaget Organisationsform finan-er og
siering for det samladeprogram.

Århus amt
Århus vedtog iamt 1989 sit første samlade erhvervs- ogbeskzeñigelsespolitiskehandlingsprogram. Programmet er se-

ajourføn i 1992nest i stigande grad lagtvagten påog er-erhvervsfremmeaktiviteter. der kan skabe arbejdsplad-nye
ser.
Samtidig der lagt på samarbejdemed denøgetvagt privateex-
sektor.
Arbejdet med handlingsprogrammet har skabt stadig større
sammenhgengmellem midler, deenkelte faser iog proces-

de enkelte initiativer.senog
Indsatsen omfatteri hgvedtraak:

generella initiativer. der amtsdekkende omfattaro er ogerhvervsserviceti.l alle brancher på af sektorer,tvaers
sektorinitiativer, der Zeke.omfattar aktiviteter0 modrettet
turist- transporterhvervet.og
egnsviseinitiativep, der modsig kommuneo retter ellerenflere kommuner i kommune-omrádeprojekterxamtet
analyser, der sigter udarbejdepa undersøgelsero at og gen-
nemføre evalueringer mhp. tilvejebringe bedreat et
grundlag for kommunalg regionala erhvervs-og og ar-bejdsmarkedspolitáskeinitiativer.



Regi-der nedsat ethandlingsprogrammettilknytning tilI er
inspi-støtte,Erhvervsudviklingsrâd, hvis atonalt opgave er

beskañigelsespolitiskeuddannelses-denvurdere ogogrere
indsats i amtet.

iniüativgiuppe,Koordinations-nedsatderDerudover ogener
beskaefcigelsesindsatseni amtetkoordinerahvis ateropgave

kommunegraenseme.afpå tvaers
handlingsprogrammetsaftiltilknytningderEndelig i toer virksomhe-medsamarbejdeEksp0rtinitiativomráder og

følge-bevülingsgxuppensaerligenedsatden
oversig-affremgåralt ñreaf de iSammenseetrüngen organen

ñg.iten

Århusmrådet ibeskaañigelseso amterhvervs-af påSammensaetningenFig. 3. ogorganer
485531M:

:iiKÖOTÖñlRÖiOHS-jf
iâiogvihitiatiygrnnp
lst:

i;neseeggoáaxé-Å.
U5Eksporürems- immácizazzmeapjs

Prudukwd

media 1,9..x.x:gruppen .v
n virksomheder.deForskerparken privatedeltagerdeUdover viste sentanter ogreprw

IH.HandelsstyrelsenIndustri-DTI,Teknologisk InstitutDansk og

sekretariatarbejdsmarkedsafdelixigen iErhvervs- amtet erog
sekre-derudarbejårligtEnrådgrupper.forskelligedefor gang

forløbet aføkonomiudvalgamtsrádtilberetningtariatet omen
programgennemførelsen.

Norddyllands amt
1980ememidten afsidenerhvervsfremmeindsats harAmtets

Regionalfond. Am-EFSmed midler frakadetvseret sammen
udarbejdelseerfaring ibetydeligdet grundlaghar på ogtet

erhvervsfremmeprogrammer,gennemførelse af egentlige
såkaldte NordTek-program.det

samarbejde medsket iafHåndteringen nattprogrammet er
specieltderSilkeborgHandelsstyrelsen iIndustri- og erog -



udviklet ekspertisei styring overvágning af enkeltprojekterog
tilskudssager.og

Med udløbet af perioden, hvor EFs Regionalfond inde ivarbilledet, der sket reorganisering af den made,er deen somregionala hándteres på.programmer
Amtet har etableret Nordjyllands Udvilclingsfond, der ledesaf

bestyrelsepå 15medlemmer, hvorafamteten har pladser.3 de
nordjyske kommuner 3, de lokale erhvervsrád 2, arbejds-
markedets 2. Dertilparter kommer alti 5 personligt udpe-
gedemedlemmer.Amtsborgznesteren formand for bestyrel-er
sen.
I Udviklingsfondens regi udarbejdes udviklingsstrategi forenNordjyllands amt
Pá baggnmd af strategien udvikles raekke operationelleen

der f.eks. kanprogrammet, omfatte kvalitetsstyring, turis-
mefremme, EF-programmer Implementeringenetc. af disse
operationelle vil i udstraekningvisprogrammer ske påen
entreprenørbasis,dvs. vedudlaegningtil andre.
Fonden råder årligt 20 kr.mio. bestyrelsen skalover ca. ogfungera politikfonnulerende der sekretariatsmzes-som organ,
sigt betjenesaf Nordjyllands amL
Fondens midler kan fmansieremedñnansiere konkrete er-hvervsfremmeprojekter på baggrund af ansøgninger fra raak-
ken af aktøreri området,herunder selv, kommunegmp-amtet

de lokale erhvervsrád, private virksomheder,per, uddannel-
sesinstitutioner etc.
Administrationen af de enkelte projekter under de operatio-
nelle vil. alleredeprogrammet vidi udstraakningnaevnt.som
ikke skecentralt. Initiativtageme bag de enkelte delprogram-

traeffer såledesafgørelse hvilkemer enkeltprojekter, derom,skal have støtte.
Mål,3.5. delmål udpegnjng af strategierog

Fastleggelsen af mal delmål udgangspunkttager iog regio-
styrker svagheder.nens og

De overordnede mål vil typisk fremme erhvervsud-atvarevildingen ved forbedring af virksomhedemes konkurrence-
Eller med andre ord forøgelseevne. af vaekst beskzeñi-en og-gelse,der bl.a. medvirker til styrke skattegrundlaget.at:

Delmálenekan f.eks. styrkelse af udvalgte brancher ellervare
sektorer, ñ-emmeaf teknologi, opkvaliñcering af arbejds-ny
kraften etc.
I fra ideer til resultaterprocessen det afgørende, deateropstillede mål delmål udmyntes konkretai handlingspla-og



indsatsomráderbeskriverderned-strategier, ogpro-naennere
jekteralctiviteter.

reali-grundlag fordannerredskabet,Handlingsplanen somer
mål.opstilledeaf desering

indgáñeks.kan iindsatsomráderfølgendeeller flere afEt
handlingsplanen

eñeruddannelsergrund- og
teknologiindførelsen afkendskab tilfremme nyog

produktud-destinations-styrkelse af turismen oggennem
vikling

mellem-mellem smånetvzerkstyrkelse afetablering ogog
virksomhederstore

udviklingvirksomhedersmindreforañijzelpebarrierer0
underleverandører virk-tilvilkárene for støneframme0

uden for regionensomheder elleri
fødevareomrádetforaedlingpåo

af alter-fremmelandbrugserhvervetstytkelse af gennemo
afgrødernative

forurenendemiljøtelmologianvendelseaf ipåsatsning øget
virksomheder

mellem industrisamarbejdsprojekterafetablering ogsyge-
huse

Standardiseringkvalitetssiluingprojekter ogomo
medoffentliga indkøberesamarbejde mellemetablering af

udvalgteltravspeciñkationer påopstilling afsigte pá
områder

systemeksporteksportüemme og0
internationaliseringsprojekter0

fraknobskydningerfremme afivzerksaetterordningersamto
virksomhedereksisterende

til lejeaordningenchef
indsatsområder.måske 20-30idéstadiet omfattabør påListen

herudvelgelse. Detendeligegrundlag for dender danner er
bliverikkeindsatsendermed sikte.valge Eravigtigt atat og-altfavnendem

projek-konkretavil omfattaudvalgte indsatsomráder igenDe
handlingsplanen. Aktiviteternebeskrivas iter, somnmrmere

jfr.virksomhedeme,forskellig medspil fravili grad krseveet
selskabsdannelser ñg.traditionel 4.inñ-astmktxir tilfra



Fig. Erhvervsfremmeaktiviteter4. forskellige grader af samspil mellem det-otfentlige virksoznhederneog
Virksomhed

Traditional infrastrukturo -- --
Informationrådgivning0
Iilskudsozüningero
Konsulentordningero
Chef til leje--ordning0
Selskabsdannelsero

Sammanfattande det vigtigt, der skabes klarater en ogoverskuelig sammenhøengmellem over-ordnedemål, delmål,
indsatsomráder projektet inden for af det samledeog rammenerhvervsfremmeprogram.
Sammenhaengenmellem de enkelte begreber kan skitseres
såledesmed tuñsmerádet eksempel:som

ERHVERVSFRENIMEPROGRAM
Overordnede mål Delmål Indsatsområde Projekter

Etablering
af turisme-
netvzerk

Destinations-
udvikling Etablera

Styrka destinations-. øget vaakst turist-og bureau
beskañigelse erhver-

vet Fortsat ud-
Sammanhang bygning af
i in- cykelstinetgrøn
frasmxktur

Samle oversigt
fiske-over

muligheder



Styring3.6. finansiering erhvervsñ-emmeproçammerafog
Stynng

samlade erhvervsfremmeprogramDet iprsesenteres en rap-
I det fasflaggevigtig-t ellerport. strategirapporten ater en

handlingsplan for, hvorledes erhvezvsfremmeprogrammet
selvegennemføres driftsfasen.i

Handlingsplanen bør indeholde
tidsplan for gennemførelsenaf de enkelte aktiviteter0 en
ñnansiexingsplan for de enkelte aktivitetero en

hvem deroversigt ansvarlig for den konkrete0 en over, er
udførelse af de enkelte aktiviteter, ieks. añalergennem
indgået på entreprenørvilkár

for denstrategi informationsvirksomhed, der løbende0 en
skal ñnde sted erhvervsfremmeprogrammets statusom

stillingtagen til, hvorledes den samlede indsats skalo en
evalueres.

Handlingsplanen udgør referencerammen for de derparter,
deltager i gennemførelse for dem, derprogrammets og som-brugere har med til deñnere indsatser aktiviteter.vaeret at og
Handlingsplanen bør derudover ileksibel den for-stand,ivaere

aktører aktiviteter løbendekan kobles forløbet.at pånye og
Handlingsplanen udgør endelig styringsredskabet detfor or

der har for gennemførelsen af det samladeansvaretgan,
erhvewsfremmeprogram.

detaljeradeDen af aktiviteter-nestyring under deenkeltemere
indsatsomráder vil typisk blive henlagt til arbejds- eller pro-
jektgrupper, der handler beslutningerpå truffet det overord-af
nede styringsorgan styringskommitéen.

den samladeI styringsstmlctur det vigtigt fastlzaggeater
praeciseprocedurer kompetencer, kendt for denog som er
samledekreds af interessenter.
Endelig det vigtigt, mødetidspunkter tilrettelseggesater un-
der hensyn til eventuelle godkendelserbevillingeri forskellige
kompetenta Eeks. amtsrád, kommunalbestyrelserorganer,
etc.

Finansieringex-ing
På finansieringssiden kan der f.eks. medopereres program- og
projektmidler.
Programmidleme udgør faellespulje eventuelti form afen -hvorfrafond der kan ydes til gennemførel-støtteen søgesog-af konkrete projekten Projektmidlerne de dersen er penge,
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Aafaktiviteterforlods afsat til gexmemførelsen på de enkelteer
indsatsomráder.
Program- pmjektmidler Iran eksempelvis fraog søges

EFs stmkturfonde
EFs forsknings-, teknologi- udviklingsprogrammerog
Verdensbanken
Den europeiska investeringsbank
Demokratifonden
østeuropapuljen
Industriministeriet medføri af loven erhvewsudvik-om
lingsaktiviteter
Danmarks Erhvexvsudviklingsfond VekstFonden
sarlige under de respektive ministerietprogrammet
forsøgspuljerunder derespektive ministerier
forskningsmidler, f.eks.Momsfondet eller delvis medfinan-
siering ha forskningsinstitutioner
amtet
kommuneme
institutionelle investorer
traditionella ñnansieringsinstitutioner
private midler
etc.o

Bidrag til gennemførelsen af erhvervsfremmeprogrammer
kan skeogså ved, der stilles arbejdskraftat eller konsulentbi-
stand til rádighed.

3.7. Administration, information evalueringog
Som tidligere kan den løbende administrationnavnt, af et
erhvervsfremmeprogramsamles i sekretariat, der formidleret
kontakten mellem det styrande styringskommitéorgan ogaktiviterne depá enkelte indsatsomráder.
sekretariatet har samtidig til udarbejde standarderatopgavefor ansøgninger, laeggebudgetter udarbejde regnskaber,og
registrere den løbendeaktivitet depá enkelte projektet etc.
Konkret indgás añaler mellem sekretariat nedsatteog ar-bejds- projektgrupper arbejdsdelingenog i forhold til akti-om

derviteter, afgrenset branchevisemnemsessigt,er eller geo-grañsk.



samladedetforsekretariatetbørinformationssiden pro-På
Paste-spredninginformationsindsamlingforstå oggram af pjecerEeks. formifastlagges,kanudg-ivelserprocedurer og anvander.alleredeflere amtereller nyhedsbreve, som
følgeiinteressevil der atdeltagerkredssamladedenFra vare

resultatenprogrammets
Eeksmåderfleremåles påkanResultaterne som-

virksomhe-ellereksisterendepåarbejdspladserflere nye0
der

skattegrundlagetdermedindkomst-va-:ksti og0
eksisterendeudnyttelse afeffektiv ressourcero mere

tilbudenkeltstáendemellemsammenhang mangestørre0
virksomhedssideñ-aset

forgrundlagregionensamarbejdsklima ibedre nyesomo
initiativer.

fel-standbredresultaterne iindfangeskalevalueringEn og er
ellereksisterende aktiviteterkunne justeragrundlaget for at -

ivaerksaetteat. nye.
medarbejdettidspunkt itidligtder påDet vigtigt, etater indgâ iskalhvad dertil,stillingerhvervsprogrammer tages

evaluator.valgesskal derSamtidigevalueringen. en
endeligdetevalueñngenafgennemførelsentilAf hensyn er

be-erhvervsñ-emmeprogrammetdeltageme ivigtigt, gøresat
gnidningsløsmedvirker tilDetforløb.kendt med planer enog

gennemførelse.



BILAGA 4

NORDVÃEKSTJYLLAND
Et regionalt erhvervsudviklingsprogram



NORDVBKSTJYLLANDSPROGRAMMET

De 7 vestjyske kommuner: Holstebro, Struer, Lemvig
Vinderup, Ulfberg-Vemb, Thyhorøn-Harboøre Thy-oggåetholm er gennemføreatsammen fallesom et er-hvervsudviklingsprogram i de år.3naste

bestemt-Det ikke fordi kommunerne gårer i samen-lagningstanker. Tvartimod de 7 kommuner udvik-serlingsprogrammet vigtigt bidragetsom til sikring
af deres selvstandighed.

kommunerneDet vil, etablereat rakke ind-ender skal hjalpesatser, til styrkeat udviklingenområdet.i

Projektets NORDVEKSTJYLLANDnavn forer at un-derstrege, selvomat udfordringerne såstore,ermålet klart: økonomisk vakster i 90 erne.
Udviklingen har god i deveret 7 kommuner i delenår, der på.byggeog meget ogsåer at Men der ertrusler, kommunerne med dettesom initiativ iserøjnene vil indsatsog mod.gøre en

Sammenlignet med Danmark helhed har landsde-somlen haft fremgang i beskaftigelsen,en der vargennemsnittet.over Iser i første 80halvdel af
der vakst i antalleterne var af arbejdspladser oggunstig udvikling i fremstillingserhvervene.en

VEKSTEN I INDUSTRIBESKEFTIGELSEN 1980 1989-

Nordvakstjylland 20,2 %

Ringkjøbing amt 27,4 %

Hele landet 2,5 %

Men billedet vednu er vende. årdeat I senestehar der talevaret stigende ledighed ogsåom en -forholdi til landsgennemsnittet.set



Det tyder altså på, detat vanskeligter fast-atholde ellersen lovendeudviklingstendens for be-skaftigelsen området.i

DenpcLviseledighed.Nordvznkstiyllarud
Ringkøbingamt hele landetog

Lnnmw
l

a -.;.I .Náiuvauslyyuanu:

Den hidtil gunstige industriudvikling i fremstil-lingserhvervene ikke fulgter afop udviklingeni servicesektoren.

Det problematisk,er da talermeget for, at ser-vicesektoren nødt tiler følgeat med, hvis vek-sten i fremstillingssektoren skal fastholdes ogfortsattes. Det kan den kun gennem teknologisketløft.

Erhvervslivet i Nordvakstjyllandsregionen ogsåerafpreget landbrug fiskeri,og brancheområder derinde ier vanskelige omstillingsprocesser, somsikkert vil koste arbejdspladser. måHer der ar-bejdes på skabeat nye perspektiver udvikling.og
Også den planlagte udvikling i det overordnede vejbrosystemog kan udviklingentrue området.i
Hvis Nordvekstjyllandsregionen bliver skåret affra afresten Danmark forringes udviklingsmulig-hederne yderligere.

Det disse hovedprcblemer,er de 7 kommunersom vilindsatte forover og gennem et- tat samarbejdemodvirke nogle af de negative tendenser, der el-lers vil kunne omrâdet.prage
Det vi ønsker bliveer at påkendt Danmarkskortetsom regionen med muligheder bådefor virksomhe-der, arbejdskraft turisterog kendt for vores-naturverdier, med landskabet med kilometervis af



fjord hav, skovmed hede, etog rent uspoleog og
miljø miljøpolitik, der bakkerret bå-og en op omde beboere turister kendt for aktivitet,og et-højt kvalitetsniveau, kultur miljø.og

erhvervsvirksomhedernesDet trivsel vakst,er og
der forgrundlaget den lokaløkonomiske robust-er
hed. Virksomhederne har bådenaturligvis den stør-

egeninteresse hovedansvaret forste deresog egen
udvikling.

lokalede regionaleMen myndigheder harog ansva-
for skabe de uddannelsesmuligheder,at deret pro-

duktionsbetingelser det erhvervsmiljø,og som
virksomhederne skal udvikle sig arbejde i. Detog

bådehandler effektiv forvaltningom en atog om
stille relevant service udviklingsinitiativerog

rådighedtil for virksomhederne.

ogsåhandler laggeDet rigtige,at trovardigeom
holdbare planer, områdetsder understøtter dy-og

namiske krafter skaber for, atog som rammer nyefåinitiativer kan fodfaste udviklingsmulighe-og
der.

PROGRAMFORMEN

Ideen bag etableringen af regionaltet program ermâlsatningerudarbejde fallesat strategier forog
erhvervsudviklingen i regionen.

Gennemførelsen af involverer langet program en
rakke f.eks. kommuner, amtskommuner, lokaleparter
institutioner det lokale erhvervsliv, statenog og
i nogle tilfalde EF.

altsåDer tale falles handlingsgrundlag,eter om
falles for aktiviteter, ien ramme parternesom

ønsker igangsat dels i fallesskab,programmet -dels hver for sig i koordineret form.men-
bestårNordvakstjyllandsprogrammet grundlaggende

af samarbejde de kommuner7 imellem, men program-ogsåskal i forlangelse af supple-met ses og som
området,til andre udviklingsstrategierment for

bl.a. Ringkjøbing erhvervspolitiskeAmtssom
handlingsplan samarbejde her vilog et vare op--lagt.

falles indsats skalDen sit udgangspunkt i detage
sarlige vakstmuligheder, der findes i regionen, og
indsatsen skal skraddersyes forhold tili regio-

sarlige problemer sarlige forudsatningernens og
for skabe vakst.at



harEF i årrakke basereten sin udviklingspolitikpå programformen, det ogsåog disseer tanker ogderprocesser, ligger bag nytankningeni Danmarkomkring en effektivmere regional erhvervspolitiskindsats.

NORDVEKSTJYLLANDS PROGRAMETS INDHOLD
Kommunerne fremlegger med Nordvakstjyllandspro-

bredgrammet en forramme aktiviteteremner og un-der programmet. Denne såskalramme udfyldes afpolitikere, erhvervslivet af alle deog øvrige fralokalområdet, forhåbentlig- som gåvil aktivt ind iarbejdet.

Programmet bygget ier 5 hovedspor:op
.m

§POR 1: MOBILISERING

detteI samletspor alleer de aktiviteter, derhar med information, motivation inddragelseog afde, der ønsker det i lokalsamfundet samarbejde-med eksterne parter dokumentationog forsk-ogmassig vurdering.

Der her foreslåeter 4 projekter:

økonomiudvalgakonference.En-
signalprojekt,Et der i- opstartfasen skal vzkkeinteresse for medvirkeat hos fore-personer,ninger, institutioner, organisationer og myn-digheder synliggøre kvaliteterneog for voreborgere,egne derved bliversom markedsførere,ambassadører udviklere.og

Et informationaprojekt der- skal forsørge atder foregår løbende informationen projektetomregionen.og

Og endelig forskningsprojektet- der følger pro-jektet evaluerer det.og



2:SPOR MARKEDSFQRING

samlesHer de aktiviteter, der skal henlede natio-nal international påopmerksomhed området,og detsproblemer muligheder. Markedsføringssporetog vilknytte til alle de aktiviteteran resultater,ogder fremkommer i de øvrige projektgrupper. Underdette der foreslået 2spor er specifikke projekter
markedsføringsprojekt,Et hvis måloverordnede- bliver:

sikrea kvalificeredeat til ledigeansøgerestillinger områdetsi virksomheder

b sikreat generel kendskab områdettil medhenblik på tiltrekning af produktionny
etableringc sikreatog af virksomhedernyeivarksettelsegennem

Desuden tilgangelighedaprojekt,et hvor der- vilblive foretaget analyser af de planlagte storenationale trafikinvesteringer: Storebaltsbroen,
øresundsbroen, Femernsund-broen, udbygningen
af motorvejssystemet etc.
Vil disse investeringer true positiv vakst ienområdet ved afskareat regionen fra resten aflandet

Projektet vil invitere til bredt politisket sam-arbejde i regionen udvikling af alternativeom ogafbødende foranstaltninger, herunder bl.a. opret-telse af fergeforbindelseen til Norge.

SPOR 3: ERHVERVS-PERSPEKTIVER

Her samles de aktiviteter, der isar rettede modervirksomhederne. foreslåetDer 7er projektgrupper:
Udvikling af erhvervsservice-
Turisme-
Styrkelse af ivarkaatteraktiviteter-
Virksomheds-knopskydning-
Opbygning af virksomhedsnetvark-
Kvalitetaudvikling-
Initiativer der kan fremme teknologiindførsel-

teknologiudnyttelseog



SPOR 4: KOMUNALE PER§PBKTIVER

detteI hovedspor samles de aktiviteter, der viludvikle kommunernes samarbejde kommunaleom servi-politikkerceopgaver på områderog af falles in-teresse.

Der her foreløbig foreslâeter 5 projektgrupper påområderne:

Uddannelse beskaftigelseog-
Etablering af kommunala driftasamarbejder-
Offentligprivat aerviceudvikling-
Strategier der skal udnytte landomrâdernes- sar-lige udviklingammligheder

Kultur-samarbejde-

SPOR 5: EUROPA PERSPEKTIVER

Her samlet de aktiviteter,er der har relation tilkonsekvenserne af Det indre Marked eksportud-ogviklingen til EF-lande de aktiviteter, der-tilsammen skal udgøre internationaliserings-enstrategi området.for

Der her foreslåeter 4 projektgrupper:

En undersøgelse af Det indre- Harkeda Virkningfor kommunerna

Udvikling af falleaet EF-beredskab-
Med dette projekt vil vi nyttiggøre de resulta-derter, fremkommeter det ovenforgennem navn-projekt.te

Desuden skal der i denne sammanhang etableresberedskab, der kan levere EFsviden om spe-cialprogrammer med henblik på medfinansieringaf lokale projekter.

En undersøgelae af Nordvakstjyllandscmrådets-
europeiska kontaktatruktur

Og endelig eksportatratagier, på- udviklet bag-grund af den opnåede viden



pnoenmumrs ORGANISATION

Ide- høringsforumog
LokalsamfundskonferenceYdre

organisation

Tmmeuum 3

åi
Borgmeuterforun økonomiudvalg--

§Styringakomitá

:
Indra
organisation

Programdirektion

ad hoc arbejdsgrupper

Organisationen består dels af Borgmeaterforum, etforum af de 7 borgmestre, der fastlegger det kon-krete programindhold, den kommunale koordinering,politiske styring programøkonomien.og
Borgmesterforaet udgør med desammen derparter,finansierer derforprogrammet ønskerog represen-tation i programmets styring, Styringskomitéen.

Programdirektionen består af de 7 kommunaldirek-
tører har forog denansvaret daglige ledelse afden konkreteprogrammet, igangsattelse styringogaf projektet samt økonomiskeprogrammets admini-stration.

Derudover der ier dannetprogrammet Tanketank.enTanketanken består af den til enhver tid siddendeformand for borgmestrene dennessamt kommunaldi-rektør. Desuden 14ca. forrepresentanter de i7 ikommuner tilsammen. Disse udpegesrepresentanter xpersonligt inviteres afog borgmestrene. xKommuner- fLandsforeningnes deltager i Tanketankens arbejde. i
De øvrige borgmestre kan deltage i Tanketankensarbejde efter ønske.



Tenketanken samles efter behov, dvs. oftere i pro-grammets opstartsfase sjaldnere efterhånden,ogdog med mulighed for indkaldelse, når måttedethensigtsmassigt.vare

Lokalaamfundskonferencen idé-et høringsfo-er oghvor hver kommunerum, inviterer 20 udpegedeca.forrepresentanter erhvervslivet, arbejdsmarkedets
institutionerparter, organisationerog andresamtmulige deltagere fra lokalområdet til bred de-enbat muligheder,om problemer løsninger.og

bliverDer til lokalsamfundskonferencen desudenudbudt antalet ekstra pladser, så også yderlige-interesseredere beboere i lokalområdet kan del-hvistage, de ønsker det.

Endelig der de konkreteer projekt-arbejdagrupper,der nedsattes til gennemførelse af programmets en-kelte aktiviteter.



BILAGA 5

NYFÖRETAGARPOLlTIKPÅSYNPUNKTER20

idéerkommunala synpunkter ochhar 20LandsforeningKommunernes av-
Citatet hämtativa-:rksaetterpolitiknyföretagarpolitik. ärdanskseende ur

iverksaetterne. DetKommunerneerhvervspolitik,Kommunalpublikationen og
med stöd till nyföretaga-kan arbetakommunerbild hur danskagod avger en

re:

indsatsen for ivaarksetterfremme,sammenheng iskal stoneDer vare
både kanIangsigtet. Den offentlige sektorkort- ochskal tankesderog

hin-gøde jorden fjemevirksomheder,privateikke skabe men ognye
vi komme godtfølgende 20 forslag, vilgennemføre etdrlnger. Ved at

påskridt vejen.

kan regionerne bedreudvikle erhvervspolitiske1 Ved at programmer,
stimulerer tilvaeksten af virksom-Iokale initiativervurdere, hvordan de

for deres udvikling.barriererneheder reducererog

specificeras i kommu-skal prioriteresBistanden iveerksaetterne2 og
erhvervsrådgivning, systematisk information skal sikre, atog ennens

muligheder.kender sineivaerksaetterne

skal kommunensundervisninggenerelle service3 Den gennemog
behovene hos nystar-stat tilpassessamarbejde med amtskommuner og

virksomheder.tede

båderådgivningaf i offentligtdakkende udbudskal et4 Der ogvare
rådgivningssystemetVed skabe konkurrence i sikrerregi. atprivat man

både konkurrencedygtighed kundetilpasning.og

fáet hand-kommunal erhvervsudvikling har kommunemeMed Ioven om
af virksomheder, herunderbestemteIefrihed til at støtte grupper

som kaneksempelivarksaettere. naavnes:

administrative servicefacili-edb-udstyr andrekan stille5 Kommunen og
rådighed periode.ivaerksettere i tidsbegrensetforteter en

vaekstmiljøer hjaelp afskabe hensigtsmaessige vedkan6 Kommunen
erhvervsinfrastruktur udlejemuligheder.ivaerksaetterhuse, og

administrative krav,kommunalt serviceiilbud, der kan reducere de7 Et
offentlige har iverksaattere.det systemsom



8 De kommunale virksomheder kan stille rádighedfaciliteter for
iverksettere, der ved at udvikle eller afprøveer deres produkter.

produktudviktingskontrakter,9 Kommunen kan afsaette midler der vil
gåvan bådefor kommunenvare iverksattere.og

10 Der skal løbende forskellige former forvare efteruddannelse
målrettet mod ivaerksaettere.

11 Ved deltageat i et eller flere fårnätverk virksomhederne større
slagkraft i konkurrencen. Kommunen kan skabe kontakt mellem
eksisterende nyetablerade virksomhederog ved hja-z-ipaf
erfaringsgrupper, arrangementer, erhvervsdatabaser og
orienteringsmøder.

Beskattlgelsespolitikken kan med forskellige lnitiativer til aktivtetgøres
led I tvarksatterptejen. Mulighedeme er mange:

12 Kommunerne kan placere ledige i jobtraening hos
iverksaettervirksomheder bådestøtte virksomhedensom en denogIedige.

13 Ledige kan komme i jobtraning hos virksomheder, der har ansat
orlov for at etablere sin virksomhed. i den forbindelseegen kunne der
etableres et stipendium knopskydere, finansierat af staten.

14 Ledige kan skabe administrations- servicefaciliteter forog
ivaerksaettere.

Ydelsen til iverksattere et sertigt led l beskaeftigelsespolitikken.er

15 Det meningsløst skade forer virksomhedsog etableringsfase,en
at skal haveen vaeret arbejdsløsperson i vis periode fåfor aten
ivaerksaetterydelse.

De fleste Inltialiver for tvaerksaattere rettes mod virksomheder, entensomallerede skabt eller på vej. Nutidens bamer er naste generation afer
vlrksomhedsbyggere skal derfor allerede i skoleforløbetog inforemeres

det at starte virksomhed.om egen

16 Kommunen kan inddrage ivaerksaettertanken i undervisningen påogmådeden bringe muligheden for at starte virksomhed ind iegen
erhvervsvalget et tidligt tidspunkt. Det kan ved hjaelp afgøres
forsøgsundervisning, temaemner kurser for Iaerere. Undervisningenog
kan samtidig skabe kontakt mellem virksomheder og unge.

2



foraktiviteter. Men ataf kommunensamanglgemegetlvarksaettere er
forandre medogså opfordremå ansvarkommunenfå helhed I indsatsen

eksempler kanSomInitiativer. navnes:til tageerhvervsudvikiingen at

mulighed for atgrad havesaerligiuddanneise børunder17 Unge
virksomhederatda alt forivaerksattere,sig selv nyeafprøve som

Ivaerksaettertankenvideregående uddannelser.folk medafbliver etablert
forkursertilbydekankommunenindgå iigesomundervisningen,ikan

faerdiguddannede Iedige.

ansatgivervirksomheder, dertilskudñnansieret enstatsligtEt18
virksomhed.for at starteorlov egen

givervist beløbfor etderklippekort,finansieratEn statsligt19
rådgivning service.adgangivaerksaettere og

kredittermedforbindelsegarantiordning ifinansieretstatsligtEt20
karakter.projektetseftervarieresomfang kanGarantiensivaerksaettere.



BI L 6AGA

. R v 0 I. I K.

f

S B C m...ny.m.

L. I . .
.,

7.3 .a
.

2 ka.r ad. e r. ..



1. Forord side 3. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
2. Visioner 4-. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
:Lxarrmmensstmkeogsvage sider 5-. . . ... . . . . . . . .

3.1. Starke sider 6-. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
3.2. Svage sider 7-. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

4. erhvervspolitiskeDen målsättning 8-. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
4.1. Tilflyttexe 8-. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
4.2. Levevilkár 9-. . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
4.3. Virksaralmedsetablerirzgnnuu.. 10-. . . . . . . . . . . . ...

4.3.1. Vigtige forudewüüxrger ll-. . . . . . ... . . . . . . . .
4.4. Besløftigelse 12-. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Iimstriudvüuirxg4.4.1. 13-. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
4.4.2. Eksport internationalisering 14og -. . . . . . ..
4.4.3. Forreüüngsservice 15-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
4.4.4. Turisme 16-. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..
4.4.5. Ivafkättere 17-. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . ..
4.4.6. Byggeeksport 13-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
4.4.7. Beskaaftigelsesfrermmerade foranstaltninger 18-
4.4.8. Produktudviklixug beskaftigelse 20og -. . . . ..

5. Sarlige erhvervspolitiske indsatsaxmáder 20-. . . . . . . . . ..
5.1. Horsens Havn 20-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
5.2. Uddannelsessektoren 21-. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..
5.3. Regionalt samarbejde 22-. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..
5.4. Detailhandel 22-. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
5.5. Offentliga arbejdspladser 23-. . . . . . .. . . . . . .. . . . . ..

5.5.1. Horsens Sygermus 24-. . . . . . . . . . .. . .
5.6. Organisationsforhold 24-. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..

6. Hardlirmgsprograrmaer 25-. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
stavdiagraámneru7. 93-............... .......

8. Nøgletal 104-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2side



1. Forord.

Horsens Erhvervsráds bestyrelse besluttede efteráret 1990i lade ud-at
arbejde forslaget til konkret erhvervspolitik foren ny og Horsens.

Beslutningen skyldes ønsket skabeat falles holdning til, samarbejdeom
synliggørelseom og af det erhvervspolitiske arbejde.

Efter samråd med Horsens kommunes Erhvervsudvalg blev arbejdet igangsat
i november 1990.

For sikreat den bredest mulige foreningsmassige deltagelse acceptogblev Koordinationsrádet for de erhvervsrelaterede foreninger i Horsens
udpeget rádgivnins-som styregruppe forog projektet.

Til formálet blev nedsat arbejdsgruppe beståendeen af:
t

Erhvervschef Torben Busk, Horsens Erhvervsrád
Udviklingschef Nils H. Møller, ErhvervsrádHorsens
Erhvervskonsulent Knud Andersen, ErhvervsrádHorsens
Byplanlagger Bjarne Gregersen, Horsens kommune

som udgangspunkt for arbejdet anvendt Et opleg tiler rapporten: er-hvervspolitik for Horsens komune, udarbejdet af den erhvervs poli-
tiske temagruppe februar 1990.

Hensigten med erhvervspolitikken pápege omráder,at hvorer en ny ogmålrettet indsats skønnes skabeat sarlig erhvervsmassig udvikling ogfremgang.

En rekke omráder funktioner vilog ikke blive berørt. skyldes,Dette
det herat ikke skønnes formálstjenligt med ekstraordinar erhvervs-en

politisk indsats, fordi områdetenten ikke indeholder udviklingsmulig-
heder eller fordi der i forvejen ydes god fornuftig indsats elleren og
fordi de lokale pávirkningsmuligheder begransedemeget f.eks. land-er
bruget.

Horsens, 1991.august
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2. Visioner fremtidensom Horsens..

l990erne bliver omskifteligtet kommune,árti, forikke blot Horsens
for landet helhed,men forandring. Herdel af isom et Europasom en

tankas ikke kun pá den fremadskridende internationalisering, Det indre
Marked pá páetc., isar det vej indhistoriske skift, dermen store er
over os.

førsteFor i flere århuxmdrede europeiskaden danskestagnerergang og
befolkning, demograferne harvidenskaben forholdbefolkningsog om
beregnet, befolkningemeat i vil begynde kraftigt iEuropa faldeat
antal omkring år 2005.

Denne historisk heltset situation rakkestiller fornye en pro-os over
blemer, vi ikke tidligere har samfundmødt. Vi bevager mod medetos

gamle fåkunmange og unge.

Byggeriet i krise, konjunkturbe-er ved det ikke blotatog man nu, er
stemt, har ársagersine de hvor denmen snarere i demografiska forhold,
stagnerende befolkning betyder, boligmarkedet mattet.vedat at vareer

Befolkningsstagnationen pá lamgere kansigt befolkningstilbagegangenog
kun andres ved voldsom stigning kraftigfødselstalleti eller veden en
indvandring til DanmarkEuropa. ikkeDet første demograftror ererne
muligt af kulturelle grunda, det andet sigingen udtaletør p.t. om,
endsige belyse konsekvenseme af.

Vi kan derfor sige, pávi omráderat kvanti tativemange naanner os vore
mál boliger til alle, god veludviklet Framtidensinfrastruktur etc.-
problem bliver af kvalitativ skit-ovenforDvs. i lyset af denmere art.
serede demografiska udvikling, má bestrabelservi intensivarenu vore
på at Horsens-omrádet.gøre til godtet sted bo leve.at og

indebererDette tillige, Horsens-omrádetat stedogså godtskal etvare
arbejde.at løbetI 90erneaf kan der blive pá arbejdskraft,mangel

specielt de kan blive mangelvare. stedunge Er Horsens godten atet
arbejde, kan måskevi páholde del af den denarbejdsstyrke samten nye
mrrige kvalificerade arbejdskraft.

Betingelsen for, at Horsens selvfølgelig,godtet sted arbejde,ater er
kommunenat skal godtet sted drivevare at virksomhed fra.



En vision for framtidens Horsens kan derfor stilles således:op
Den erhvervspolitiske málsatning det hertilog knyttede handlingspro-tagergram udgangspunkt i følgend :

Horsens skal godtetvare sted boat leveog

Horsens skal godtetvare sted at arbejde

Horsens skal godtetvare sted driveat
virksoznhed

Formálet med erhvezvspolitikken derfor:er

at fremne bosaetning levevilkárog

at frenme beskaftigelsen

frenmeat udvikling etableringog af
virksomheder

De i rapporten beskrevne erhvervspolitiske málsaatninger handlings-ogprogranmer tager derfor sigte pá enkeltvis iog at opfyldedisse hovedformál.

3. Kommunens starke og sidersvage de oplevessom idag.

Formálet med erhvervspolitikken skabeat konkretaer forbedringer ogmálrettet udvikling.

Det derforer nødverzdigt forinden at vurde kommunensre starke og svagesider



3.1. Starke sider.

God infrastruktur med jernbane, havn nord-sydog
gående motorvej. Acceptabel tilnarhed international
lufthavn sillund

erhvervsstrukturBred med internationaltmange
orienterade virksomheder

Stort relativt pris-attraktivt boligudbudog

God central beliggenhed Narhed tilog nationalt set.
storby Århusuniversitetog

Smukke rekreative omgivelser fjorden sundetog og -
Bygholm-Park, Sø skov Nørrestrand Lundenog - --
Boller skov m.v.

Midtbyen historisk kvalitet atmosfarerummer og

Pris-billig handelsby bådemed afbredt udbudstort og
dagligvarer udvalgsvarerog

Veludbyggede lokale erhvervsfremmetilbud til
ivarksattere mindre virksomhederog

Gode uddannelsesmulighder: Ingeniørhøjskole,
Teknisk skole, Byggeteknisk Højskole, AMU-Center,
Handelsskole, Landbrugsskole, m.v.Gymnasier, V.U.C.

Rigt kunst-, kultur- teaterlivog

Veludbyggede faciliteter for fritidsaktiviteter

Veludbyggede faciliteter for elite- breddeidratog

politisk vilje til fornyelse eksperimenter WHO,og
Torsted Vest, Internationale Kontaktbyer, Horsens
kcnmmmes Udviklingsselskab As m.v.

stort udbud af byggemodnede erhvervsarealer



.2. Svage sider.

k Manglende sammenhang i bybilledet byengør rodet

Manglende tillid mellem det kommunale system erhvervs-oglivet herafog manglende engagement deltagelseog i lokal-samfundets udvikling fra erhvervs- livets side

Byen mangler til koordineretevne at málsatte ná demog
Manglende sammenhang mellan havne- bymiljøog

Byen mangler et sammenhangende eksklusivt gágademiljø

Byen mangler positivtet vartegn samt sportsligen ogkulturel profil

Indfaldsvejene mangler skønhed markeringarog

Byfornyelsesarbejdet mangler kontinuitet dermed helhedog
Der mangler attraktive velplaceredeog ejerlejlig heder ogbyggegrunde

Mangel pá erhvervsgrunde i direkte visuel tilknytningogtil motorvejen

Manglende ressourcer, plan og sammenhzng i den
overordnede profilering markedsføringog af kommunen

Byen mangler turistmassige attraktioner profilog

Byen magler et attraktivt samlandeog kultur-, møde- ogmusikhus

Parkeringsmulighederne omkring bykernen bor forbedres

Erhvervsstrukturen indeholder for få af de virksomheds-typer, der forventes fáat den største fremtidige vakstforretningsservice, højteknologi, transport m.v.

Trods vasentlige forbedringer de ár, kadessenere byensimage stadig sammen med Statsfangslet pástáet højogkriminalitet

Højt skatteniveau i forhold til omkringliggande kommuner
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De betydningsfuldemest af de starke sider Den godeer: infrastruktur,
den brede erhvervsstruktur detsamt pris-attraktive boligudbud.

Af sider pátramgendedesvage mester problemer manglende hang isammabybilledet, manglende fraengagement erhvervslivets side samt manglende
til koorüineretevne málat satte nå dem.og-

4. Den erhvervspolitiske málsaatning.

4.1. Tilflyttere.

Det velkendt, destoer at flere indbyggere der bor i kolumune,enjo disse tjener,og mere desto større bliver skatteprovenuet, oghermed konmunens mulighed for udvikleat sig.

Befolkningsprogrxosen den foreliggersom idag indikerar, Horsensat
kommune frem til midten af 1990erne vil have et stabilt indbygger-
tal omkring 55.000 itEREFrI-:Rpersoner. FORVENTESINDBYGGERTALLETAT
vann svam STIGBNDE ARmm 2000.TIL

Gennem erhvervspolitikken skal denne statistisk beregnede befolk
ningsprognose andres, således at:

Horsens i perioden 1992 1997 skaber nettoen-
befolkningstilvaakst pá 1000 personer

málDette realiseretsøges ved:

l. derat etableres et saarligt markedsføringsprogram for ud-over
valgte målgrupper blandt de nuvarande højem lønnede indpendlere

2. derat etableres et tat samarbejde med byens private offent-og
lige arbejdsgivere, der ved ansattelse af udefra kanmende nøgle-
medarbejdere samtidig markeds fører Horsens bosatningsom-sområde

3. derat udarbejdes bosatningsprofil,en der skal anvendes for-i
bindelse med generel markedsføring af Horsens framtidens bo-som
sted

4. detat offentlige garanterar bømepasningstilbudet privat eller
kommunalt til tilflyttere andre med bømepasnixxgsbehovog sanfølge af erhvervsarbejde
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SUNDHEDS- SOCIALUDVALGEI0G ANBEFALER:

ÅT DER GIVä GARANTI BøRNEPASNINGFOR TIL BESKIFTIGEDE PÅ BAR-
SELSORLOV,

PA SMABømJSPASNINGS-ománmmm anamnes non, AT EN rasa ANDEL
Ancaucu z-:N KAN timmes PLADS ras-r: naauncspnocmu-m.

4. 2 Levevilkár..

En forøget bosaatning Stiller lang raakke krav tilen byen generelt. Det
ikke noker med god boligen godtet boligornráde.og sådanByen skalsomi også opleves spandendesan i stand tilog vare opfyldeat lang rakkeenforskelligartede behov såsom: bømepasnings ordninger, skoler, kultur-

elle aktiviteter, indkøbsmuligheder, offentlig transport, gymnasier,
EF, erhvervsskoler rekreativesamt udfoldelsesmuligheder.

I perioden 1992 1997 skal følgende mål realiseres:-

1. forskønne byfront- indfaldsveje, herunderog specielt Vestergade,
BgebjergvejNørrebmgade, Nørretorv, VejlevejSørlderbrogade, Vest-
vejen fra 45E til Vejlevej surr BANEGARDENsmnoumm nu non
OST. EVT. GWOPSTILLING TRITON-SPRINGIRNDEPAF PÅ ANDREASSTEEN-
BERGSPLBDS .

2. etablera attraktivt beliggende ejerlejligheder i midtbyen, ved
havnen vedsamt Bygholm So

3. udlagge attraktivt beliggende parcelhusgrunde ved Bygholm Sø,
Flintebakken, Sundbakken Fjordenog

4. etablereat flere attraktive lejeboliger i omkring bymidterxog
isamt de enkelte bydele

5. skabe et positivt markantog forvartegn byen

6. fardiggøre etableraog kontinuitet helhed i byfomyelsesarbej-og
det i midtbyen. I sardeleshed inden for området Niels Gyldingsgade

Havneallé Kattesund- Nørregade Smedegade- Smedetorvet- - - -Allégade vitus Berings Plads til krydset- Niels Gyldingsgade-
søncierbrogade

7. i forbindelse med evt. etablering af Rådhusetcentre syd fornye
skal der AF BYGIERREN skabes sammanhang attraktiv fysiskog en



forbindelse bykernentil

beliggende iunderjordiske8. maxevt.etablere p-pladsernye
SPECIELT ERforremingsstrøg.150 gáafstand fra bykarrxensmeters

DIZR TURKIET.BEHOV GGCRING

absolutte midt-til byensSøndergade9. saerdeleshedbyka-nen igøre og
byople-samtaktivitetersocialekulturellepunkt for handel, og

velse

med ud-midtbyenområdet i10. etablerabyen ved granneatgøre g-røn, iQRádhustonret,Plads,BeringsVitus10 torvepladserspring i
Heste-Malketoxvet,Åboulevarden, Søndergade,Nørretorv,Tozvet,

parkeringsHavneallésTobaksgárden,damsgades parkeringsplads,
plads

Sund-Byfravisioneridéer ogll. videreudvikle virkeliggøre ogog
fysiskadenidissekanalisereTorsted projekterne overVest og

økonomiske planlagningog

ELBMCBRAKGRE,ImÅDE VEDBAD$TRANDSTøRRE12. TILINDREINING AF E1
IDEELLE.øVRIGl ERIOMGIVELSERNEHVOR BADEVRNDEI OG

fårmål denaf overznzvnterealiseringenvigtig forudsaatning forEn at
helhedsplanlaagning.ovemrdnetønskede effekt der etablerasat ener,

profil.en faallesnaturligtder binder projekterne omsammen

4 3 Virksonmedsetablerig. .

politikkonkrethavefremoverskalmodsaetning til tidligere HorsensI en
erhvezvsaktivite-virksauhedertiltraakxming afi forbindelse med nyeog

området.tilter

fonrejenierhvewsomráder, byenhvordeUdgangspunktet udnytteater
vaakst-frantidigtligge etstår der forventes atstarkt ogeller hvor

potentiale .
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I perioden frem til 1997 skal der specielt arbejdas på at
tiltrakke erhvezvsaktivitetar inden for følgenda området:

Elektronik
mballaga
Miljø sundhedog
Transport
Detailhandel
Bio- genteknologiskog produktion

málDette søges realisaret ved:

1. udarbejdeat brancheprofiler dokumentationsanateriale pá
hver af disse indsatsanrádar.

2. foretageat málratteten selektiv markedsføringog overfor udvalgte virksounheder ogeller geografiska området i
ind- udlaxxd.og

3. etableraat hartilat nødvendigt samarbejde med de lokala
virksomheder inden for de ankelte brancheomráder.

4. etableraat nnarkedsføringsgzuppean til opsamling ogformidling af positiv lokalstof med PR-nuaessig gennamslags
kraft på nationalinternationalt plan.

4 3 1 gtige forudsaminger. . . .

De års arfaringarsenare med salg af arhvewsjord har tydeligt afdácket
tre centrala forhold i forbindelse med erhvervslivats lokalisaringsovar-
vejalser:

l Motorvej sbal iggenhed.

beliggenhedEn synlig fra det overordnede vejnet i serdelashadogfra motorvej 45 at stortar ønska. Hoz-sens har i modsatning til
nabokorlmuner ingen lediga industriarealer, der synliga fraer mo-torvejen. Derfor bor jordaraalarne ved motorvajsafkørslen Horsens
Nord inddrages til fremtidigt erhvarvsomráda, ligescm andra mulig-
heder bør undarsøges.



2. Den kommunale organisation

effektivEn fungerande offentlig administration sardeleseter
väsentligt element i forbindelse med virksom lokalisering-hedsen
sovezvejelser. Erhvervslivet ønsker mode beslutningsdygtigat en
administration, der arbejder efter faalles mål.koordinerede

denneI forbindelse bør beslumingsstrukturen for specielt teknisk
forvaltning tages til vurdering, bl.a. pámed henblikop endnuen
hurtigere smidigere sagsbehandlende.og herefter kan udnyttessom
i markedsføringszrvassig henseende.

3 Boggngstereffekten.

Bevidst eller ubevidst laggar erhvervslivet i forbindelse med lo-
kalisering pávagt synligstor politisk interesse, samten og en ghurtig kompetentog sagsbehandling.

Borgmester teknisk udvalgsformandog bør derfor medvirke strate-
gisk allerede i salgsarbejdets første faser.

4 4 Beskaftigelse. . .

Udviklingen i beskaeftigelsen ártiersdisse Industri-problem.storeer
beskaaftigelsen har helt klart det område, denvarvet der givet stor-er
ste opnmrksomhed. Imidlertid ogsådet område, der skerhvor storeer et
strukturella teknologiska forandringerog til for beskaftigel-ugunst
sen.

En analyse fra Industrirádet viser, Danmark det europeiskaat enesteer
land, der siden 1975 har evnet formgeat antallet arbejdspladseraf i
industrien, forøgelsen kun beskednemen 2% år.i løbet af 15er

Pil sanmenligning har industrilokomotivet tilbage-Vesttyskland haft en
på 9% Sverige pågang tilbagegang 14%.og EnglandbundIen rangerer 09

Belgien med hver tilbagegang på 30%. Uden haren for JapanEuropaover
haft fremgang, der tilen den danske, medanssvarer USA topscorerer

7%med fremgang i industribeskmftigelsen siden 1975.

Den erhvezvspolitiske beskaaftigelsesindsats derfor til-i skalHorsens
rettelagges bredt for opnáat den skalDesudenstørst mulige Virkning.
den udelukkende sigrette mod den private sektor.

Målet 2000at skabeer arbejdspladser i den privatenye
sektor i perioden fran til 1997.
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Dette mál søges realiseret ved sarlig indsats páen følgendeområder:

Industriudvikling
Eksportinternationalisering
Forretningsservice
Turisme
Iverksattere
Byggeeksport
Beskaftigelsesfremmende foranstaltninger
Produktudvikling

SUNDHEDS- OG SOCIALUDVALGET ANBEFALER:

§2 HOVEDINDSBTSENREITE MODAT SKABE BESKEFTIGELSE,

§2 DER I BKTIVERINGSINDSATSEN OGSÅTAGES HENSYNTIL DE MINDRE MOBILEMENNESKER,

4.4.1. Industriudvikli______________________EQ_ .
Med etableringen af Horsens Teknologirád primo 1987 viste byen viljetil saligen indsats pá teknologiomrádet.

Imidlertid har udviklingen pá landsplan siden ultimo 1988 medført såstore amlagninger hhv. bortfald af tilprogrammet erhvervs frenme, atnyvurderingen af den lokale indsats nødvendig.er

Teknologifrenme hidtilsom i form af et generelt servicetilbud i bredforstand til alle lokale virksomheder må bortfalde.

Princippet fremover má indsatsformer,vare som projekter pragedemeredirekteog rettet mod enkeltvirksomheder eller af disse.grupper

Aktiviteterne bliver herefter problemspecifikkemere skal derfor pri-ogbetalesmert af virksomheden selv. Samtidig betyder det drejning vekenfra information bredt teknologiom ny hen imod hjelp til klientbase-ret teknologiudvikling.

Målet med investeringar i teknologiny ikke merbeskaftigelse.er Detdrejer sig primart bevareatom konkurrencekraft dermed skabe basisogfor overlevelse.

Lykkes det at opná afbalancereten udviklig af virksomhedens forskel-lige nøglefunktioner investeringargennem i moderne tekno logi, øgesogsá mulighederne for større nettoindtjening, basissom for investe-er
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ringer i fortsat udvikling.en

Pa lang sigt skabes dened basis merbeskzeftigelse.for en

perioden 1997I 1992 skal den nuvarande beskaftigelse-
fastholdes industriudviklingsaktivitetervia

:nalDette realiseret ved:søges

l. etablereat saarligt servicetilbud vedrørendeet industriel design.
fagomrádeDette idag bredt spander lige fra optimering afer og pro-

duktets gnmcifurüctioner til den endelige udformning under hensyn til
materialet, 3produktion, emballering, brugersikkerhed, service og re-
paration m.m.

2. etablereat designoenter iet skalHorsens, mødested forsom vare
designere fra ind- udland, designorien terede virksomheder ud-og og
dannelsesfolk på området.

Ved tilbyde faciliteterat for skiftande udstillinger tilknyttedeog
temamøder kan flere lokale virksomheder blive páognarksmmne gevinst-
mulighederne ved systematisk páning industrielsats design.

3. igangsaatteat udredningsprojekt,et skal finde praktisk muligesom
modeller for virksomhedsbaseret teknologi frenme, herunder også vur-
dering af:

etablering af lokal teknologichef-til-leje-ordninga. en

b. servioetilbud i forbindelse med samarbejde i netvaark

rnulige indsatsonu-áder f.eks.:c. som
kvalitetsstyringevt. oertificering efter 9000ISO serien-
udnyttelse af teknologiny og renere-

4. igangsaatteat undersøgelse af mulighederne for udvaalgeen at en
eller brancher,to krafterna kan samles i lamgeresom om en
periode.

4.4.2. Eksport internationalisering.og

Med etableringen af indreDet Marked udviklingen i østeuropa indtagerog
eksportfremne internationaliseringsbestrzbelserog stadigen mere cen-
tral plads i lokal erhvezvspolitisk sanmenrmxg.
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Horsens skal i perioden 1992 1997 skabe 500 nye-
arbejdspladser inden for eksporterhvervene.

målDette søges realiseret ved:

1. Horsensat komuune pátager sig rollen dørábner på desom østeuropa-
iske markeder, hvor officialpolitisk indgangen afgørendeer en
forudsatning for etablering af handelsfor bindelsen, HB Dm En
VIGTIGT, AT ERHVERVSLIVEI TILKBiDwIVI-ZR, HVORDER ER KONICREISEBBIOV.

der fonetagesat erhvervsmassig vurderingen af eksisterende. inter-
nationale forbindelser, der bl.a. etable viareter WHO-projektet.
Egnede forbindelser het-eftersøges tilbudt relevante virksotnheder
til konmerciel udnyttelse.

3. derat etableras forbindelse til mindst kontaktby i hverten EF-land.
Udvalgelsen sker således, págaldendedeat byers erhvervsstruktur

sig tilegner erhvervsznaassigt samarbejde med Horsens-virksanheder.
UDARBEJDES I El TBIPO, OKONOHIENHVOR FøI-GEKAN MED.

4. Erhvervsrádetsat EF- eksportservice udvidesog i takt med de sti-
gende honorarirxdtzagter.

5. at der etableras eksportchef-til-leje-fur1ktionen hos Erhvervsrádet.
Målgruppen de mindre virksomhederer disse betalerog selv de fulde
omkostninger.

6. derat etableras lokal pick-a-bag-ordning,en hvor etablerade ek-
sportører medtager relevante produkter fra ikke-eksporterfame virk-
sornheder.

7. offentligprivatat systemeksportmuligheder undersøges realiseresogi størst muligt ounfang.

4 4 3 Forretrxingsservice. . . .

Forretnirzgssezvioe, defineret salg af tjenesteydelsersom fra virksom-
hed til virksotnhed, spås bliveat af 90erneset højvakst erhvetv.

sanmenlignet med Århusf .eks. København, Trekant-cmrádet harog Horsens,mált andelsom af byerhvexvene, kun halvt sá beskzftiget for-medmange
retrxingssenrice.

I perioden 1992 1997 skal forretnirxgsservioe lokalt- tilgøres et
dynamoerhvezv tiltraluxinggennem udvikling af disseog virksounheds-

Målettyper. 200 arbejdspladser.er nye



målDette søges realiseret ved:

1. at støtte udvikling af forretningsservioe specielt inden
områdernefor teknisk rådgivning markedsføring.og

2. udarbejdeat brancheprofil til brug markedsføringveden
af Horsens etableringssted Udvikmidt i den østjyskesom
lingskorridor .

4.4.4. Turisme.

Turistindustrien spås voldsom vakst i 90erne.Europa i forven-Deten
tes turistindustrienat bliver det valutaskabende årerhvervstørste i
2000.

Det derfor nødvendigt beståendeer udbygge forbedreat de faci-og mange
liteter udnyttesamt de naturvardier, der i omkring Horsens. Her-er og
udover det vigtigt udvikle markanteer at turist attraktioner.nye

Horsens skal i 1997perioden 1992 skabe 200 arbejdspladsernye-
i turisterhvervet. 1996Samtidig skal turist omsaatningexx i vare

medøget kr. 200 årligt.mio

målDette nealiseretsøges ved:

1. udbyggeat forbedre de bestående faciliteterog for detved kunneat
udnytte områdets negionale placering optimalt

2. udvikle områdetat jysk for aktivcenter turisme. Ferie medsom
indholdstort af aktivitet kraftigt voksende, hvilket giver Hor-er

énestáende muligheder forsens udvikle bl.a.at former formange
vandbaseret naturturisme

3. udvideat det turistmmsige samarbejde på tvaars af kom amts-mune- og
kommunegrmseme.

4. sikreat udbygningenat af Kunsünuséet i fårLunden prioritethøj 1

i5. derat etableres aktiviteter med saarlig påfocus livsstil, herunder
muligheden for etablereat egentligt livsstil indeholdendeet center
såvel udstillingsntoduler eksperimentariumsom

6. målretteat markedsføring af bl.a. aktiv turisme til de af Dan-
marks mristråd udvalgte naarmarkeder

7. etablereat årligtet tilbagevendende kunststavzme, byenhvor i en
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periode i bogstavelig forstand f yldes med kunst kunstrelateredeogaktiviteter.

9. udvikleat forbedreog de lokale sports- fritidsaktiviteterog medsaarlig vagt lagt på livsstil. Herunder smidighed med hensyn tilábningstider. At udbygge kortlaggeog de naturskabte vardier
4.4.5. Ivarksattere.

Der etableres 20.000ca. virksomhedernye i Danmark året. málret-om Entet satsning pá ivazrksattere har i flere år vaaret et centralt elanent iden lokale erhvexvsfrermmeindsats.

Horsens skal i perioden 1992 1997 skabe netto 700- arbejds-nyepladser, ved at sikte ärligen til afgang min. 100 levedyg-nyetige ivarksaattexvirksomheder.

Dette mål søges realiseret ved:

l at etablere et formaliseret samarbe med byens virksormeder medhenblik pá identificereat ikke-udnyttede nicheproduktionsnnulig-heder foregnet iverksattere.

l at fortsattei Erhvervsrádets nuvarandeI generella ivarksaatterservice.
3. at udvikle rádgivnings-nye servicetilbudog specielt rettet mod:

eksportvirksomhederä -

virksomheder med innovativt- potentiale

virksomheder med- stort beskaftigelsesmaassig
i potentiale

4. at der udarbejdes iverksatterprofilen med saarlig henblik pá atprofileraP Horsens Danmarkssom Ivaarksaatte rby l dervednr. og til-tmkke ivarksattere af ovennavnte kategorier.

5. at tage initiativ til fornruleri afng egentligen national ivark-satterpolitik, med sarlig henbl ik pá letteat ivarksattererzs ka-pitalfreanskaffelsesproblenner.



indstifteat uddele ärlig ivarksaatterpris.og en

intensivareat samarbejdet med private bygmestre, med henblik pá
sikreat tilstedevarelsen af indflytnings klare, velbeliggende og

prisbillige ivaarksaatterhuse.

at etablera egentlig ivaarksaatteruddarmelse samarbejdei meden
lokale uddannelsesinstitutioner.

at etablera et samarbejde med gymnasier uddannelses instituti-og
med henblik páoner bringe ivarksatterbegrebetat ind i den stude-

rendes bevidsthed i forbindelse med hvervsvalg.er

4.4.6. yggeeksgrt.

Bygge- anlaagsvirksomhedenog har i de årseneste varat stagnerende. En
stagnation der forventes fortsatte.at

Da Horsens har Vej le Amts koncentrationstørste af entreprenørvirksom-
heder kravet området stor opnuzrksomhed i erhvervspolitikken.

Horsens skal i perioden 1991 1996 vende stagnation til-
fremgang sáveli omsatning beskaaftigelse.som

Dette mál søges realiseret ved:

1. frernneat eksporünarkedsmuligheder i specielt østeuropa
det Tyskland.og nye

2. fremneat implementeringen til EI-s Indre Marked, hvor
má imødese aandredeman kvalitetsnormer, dermedog

amdrede krav til arbejdskraftens kvalifikationer.

3. at opfange aktuelle udviklingstexwdenser inden for
branchen.

4. at opfange aktuelle fremtidige arbejdskrafts- og
uddannelsesbehov.

4 4 7 Beskaftigelsesfrenunerude foranstaltninger. . .
Vaksten i 9oerne bør komne i den private sektor.

Dette betyder, denat korrmunale beskaaftigelsesindsats skal løses et
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tat samarbejde med virksomhedeme. Kun hermed skabes de varige arbejds-pladser Horsens har så hárdt brug for.

Inden 1996 måleter at reducera antallet af derpersoner, mod-tager overførselsindkomst med 300.

Dette mál søges realiseret ved:

udarbejdeat fornye beskaftigelsesfrenmenderamner løntilskuds-ordninger i et tat samarbejde mellem komnune, erhvervsliv og orga-nisationer.

2. at analysera umlighedeme for udlicitering af kommunala drifts-opgaver, med beskaftigelsesnessige forpligtelser.

øKONGIIUDVÅLGEI FINDER, AT HAN MÅPOLITISK DRøl-PE, Gl DE SGI FOR-SW; SKÄL UDLICITERES OPGAVER.

3. offentligaat beskaftigelsesarbejder i størst muligt anfang over-lades til privat udførelse kompensationsaftalergennem indgáetlokalt mellan arbejdsmarkedets parter.

4. at etablera erhvervslivets beskzftigelsesudvalg pendant tilsomkammnens erhvervsudvalg. Fox-målet overordneter i samarbejde deudvalgto i mellem at: udarbejde forslag til aktivering af arbejds-ledige páog kontakthjaalp,unge bl.a. ved ladeat passiva overfør-selsindkomster erstatte af aktivitetsløn.
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4.4.8. Produktudvikling beskaftigelsesfreme.og

Horsens af indsáde første byer, produkt-der verdien af hjalp tilvar en
udvikling for specielt ivarksattere, opfindere mindre virksom-over og
heder.

Med málgruppedenne skal produktudviklingsfunktionen andres,fremover
således ogsáden indgákommer element i be-at til samlendeat etsom
skaftigelsesindsatsen defor arbejdsledige, bistandklienter ogover

ledige.unge

Inden 1997 målet produktudviklingsaktiviteter redu-ater gennem
antallet af overførselsindkomstder modtager medcere personer,

100.

malDette realiseretsøges ved:

1. genetablereat Produktudviklingsvarkstedets PUV aktivi forteter
hjalp til ivarksettere, opfindere mindre virkscmheder medog pro-
jekter, der skønnes sável salgsmmssigt beskefti-haveat etet som
gelsesmassigt potentiale.

2. der etableres hvervsrádetsat formaliseret samarbejde mellemet Er
ivarksatterservice pá den beskaftigelsessekretariatet-sideene og
produktudviklingsvarkstedet på den opkva-anden for herigennem at
lificere beskaftigelseskli tilskudtil ansattelse med i deenter

iverksettervirk somheder.nye

3. der etableresat formaliseret virksomhederet samarbejde med byens
med henblik på identificere nicheproduktionsmulig-at udnytteog
heder i beskaftigelsesmassig sammenhang

5. Sarlige erhvervspolitiske indsatsomráder.

5.1. Horsens Havn.

Fremtiden for Horsens samladeHavn skal planlagges deni medsammenhang
erhvervspolitiske planlasgnixxg, så delhavnexl afbliver integreraten
byens liv.

Planlagningen má skabe mulighed for, ábnes former forder for alleat
udvikling andring af havnearealernes fri-rekreation,brug bl.a.og for
tid, erhverv boliger, her tankes påspecielt Nord havnen.og
Havnens omgivelsernes infrastruktur, virksom-og ifølge havnenssom
heder giver trafikalestore problemer, má bevágenhed i prio-have stor



planlagning,ritet ligesom der ske opprioriteringog bor af havnensen
grønne rekreative sider henblik páog med sarligt framme af turisme

bosaztning.og
udvikling stårHavnens Påidag ved afgørende skillevej. den si-en ene

vil udvidetde ooaster-trafik kraften i af eventueltet kanmende EF-
direktiv betyda erhvezvsnuassig Påudvikling. den anden sideen vil en

itilbagegang skibstrafikken vanskeliggøre rentabel videreførelse afen
denhavnen i nuvarande form. detDerfor allerede nødvendigt ater nu

vurdere eventuelt tilpasse havnens organisationsstruktur.og

25 Uddannelsessektoren. . .

harHorsens i forhold til sin størrelse betydelige pámeget ressourcer
uddannelsesourzrádet. maksimalEn udnyttelse af disse har effek-positive

bådefor bosaztning,ter virksomheders tilflytning den generelleog er-
hvervs- turisunassige udvikling.og

foregárDer omlaegninger påstore undezvisningsomrádet i år,disse hvor-
for det nødvendigt i tide páer at opmarksom mulige konsekvenservare
for byens uddannelsesinstitutioner.mange

derforbørDer etableres formaliseretet samarbejde mellan kommunen og
uddannelsesinstitutionerbyens for sikre deat bedste muligheder for ud-

dannelse, omskoling videreudvikling.og

målDette realiseretsøges ved:

l. etablere lokaltat et samarbejdsorgan, løbende arbejder medsom
opná god balanceat mellan udbuddet af mulig heder efter-en og

spørgslen badefra virksomheder, andre borgare,unge og sagersom
efteruddaxmelseocnskoling .

2. etablereat lokaltet forum, saarligt beskaftiger sig med atsom op-
fange signaler erhvezvslivets behov for uddannelsekurserom og

afdácker spirande behov for uddannelser.som typernye

3. etablereat velorganiseretet samarbejde med andre uddannelses-
institutioner såi regionen, der kan ske optimal gensidig ud-en
nyttelse af elcsisterermde i tilknytning til de ventederessouncer
omlagninger.

Hezved der også sandsynlighedstørre forer kunne tilgodeseat
konstaterade behov for lokale uddannelses tilbud.nye
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5 3 Regionalt samarbejde. . .

for styrke densamarbejde nødvendigt at lokaleEt regionaltstor-re er
sådant påsamarbejdeerhvervsudvikling. indgákunne i kon-etFor at en
må fomd defineneslokalomrádet hvadstruktiv madefrugtbar for Hor-og

stårkommune for vil.sens og

i hvert enkelt tilmodvendigt fazldeI modsaetning til tidligere deter
denforhold til konkreudstraI-ming idefinere geografiskeat regionens

derfor ikkepá Vejle vilf .eks. amtEn ensidig focusering vareopgave.
hensigtsmassig.

erhvervsudvik-E;Udviklingsrádl. til framme afetablereat: østjysket
ling, den østjyskeerhvervsservioe inetwarkssamarbejde udvik-og
lingskorridors Hedensted,defineret Horsens, Juels-centrum, som
minde, Gedved,Braadstrup, OdderTørring-Uldum, snede,Nørre og
Skanderborg kommuner

2. samarbejdetstyrke den markedsføring viaat internationale i Vejle
Udviklingsrádamts

3. Juelsminde,konmnunal-politisk samarbejde medat starkaresøge et
Hedensted, snede, Skander-Gedved, Tørring-Uldum,Braadstrup, Nr.
borg Odder kommuner.og

4. etablere Vestvejs samarbejde med berwørte kommmerat formeltet
forvest Horsens

5 4 Detailhandel. . .

de årI detailhandelsprojekter dagens lyshar raakke store setsenere en
i Horsens. Flere blive realiseret. Detailhandelsved projek-ater nu

detailhandelen,terne led indenet i den anstrulctureringsproces forer
stáethar pá árrzakke.isom en

Hvis projekterne detbliver realiseret eller blot del af dem, vilen-
betyda handelen derforvasentlig omfordeling af i byen. vilDeten vare
nødvendigt fastholdemed ekstraordinar kraftig indsats for Sander-aten
gade bykemen oentrale, historiske oplevelsesrige handels-detog som og
oentrum, det har til idag. ved skabe attraktivtKun atvaret et meget
gágademiljø tilført kulturella eksklusivesociale aktiviteter,og spe-
cialbutikker hábunikke, astetiske kvaliteter kan atvisamt gone omos
bevare bykernen byens centrale oplevelsesrigekrumtap centrum.som og
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5.5. Offentliga arbejdspladser.

offentligaDe arbejdspladser kan deles i kategorier:tre

Kommunalt ansatte
Ansatte ved amtet
Offentlige iansatte statens tjeneste

I det følgende behandles kun de erhvervspolitiske aspekter i relation
til ansatte ved statsligeg amtslige instanser.og

At offentlig beskaaftigelse inden for stat haramt erhvezvspoli-storog
tisk betydning skyldes, disseat representerar omfattande helten ognødvendig erhvervs- samfundsnassigog service områdetsamt at i forve-
Jen har arbejdspladser.mange

Horsens skal i perioden 1992-97 bevidst påarbejde
fastholdeat udbygge den lokaleog statslige og

amtslige service med henblik på tiltraakkeat nye

målDette søges realiseret ved:

1. at analysere samtlige nuvarande lokale statslige
amtsligeog arbejdspladser med páhenblik at

afdakke lokaleregionale udviklingspotentialer

2. afdakkeat omráder, hvor Horsens har sax-lige
forudsatninger for tiltraakkeat offentligenye
arbejdspladser

3. at araalysere afdakke framtidensog offentlige
serviceomráder, hvor Horsens, i samarbejde med
stat pátageramt,og sig pionérrollen

deDa offentliga arbejdspladser også fremover vil genstand forvarepolitiske ønsker nedskaringer,om effektivisering privatisering,ogskal der sideløbende foretages konsekvens- beredskabsanalyser iog
relation til større beskaftigelsesreducerende aandringer i lokale stats-
lige amtslige arbejdspladser.og
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5. 5. 1 Horsens Sxgehus.

SygehusMed 850 indtager Horsenssine fuldtidsbeskaaftigede en oen-ca.
arbejdspladser.tral plads i debatten de offentligeom

Sundhedsfozvalt-sávelSamtidig Vejlehar beregninger af Amtsforetaget
hvortilning Erhvervsrád nordzoner,klart vist,Horsens at amtetssan

angår ekonomiska tilHorsens hører, klart forfordelt hvad ressourcerer
sygehussektoren.

andrepá1992-97 arbejde atbevidstHorsens skal i perioden
tilsåledes, forholdiderressouroeallokering atamtets

retfardigopnáspatientunderlaget rimelig ressource-ogen
specialplanomráderrue.fordeling pá sável grundplan- som

målDette realiseret ved:søges

afi del. dokumentationenajourføreat udbyggeog
foretagneerhvervsrádet analyser.tidligere

markedsføringsudvalg til2. etablera sygehusetsat
aktivitetsudviklingbrug ved erhvexvskontakt, og

med bemrtemarkedsføring forhandlingersamt
myndigheder.

5 6 Organisations forhold.. .

derfor vigtigtetErhvexvspolitikken bredt felt.spander Detet erover
pámál deopná udviklingsaktiviaf teternefuldat acceptengagement og

hvervsorgaxmisationer,højest indsatsomráderprioriterade fra byens er
herunder:

ErhvervsrádHorsens
LoFaellesorgarxisationen

HandelsstandsforeningHorsens
TuristforeningHorsens

Horsens-områdetiDA
HándvarkerforeningIndustri-Horsens

Koordinationsrád må ligescxn for-fastholdesSamarbejdet i det nuvarande
mábyrádet udbygges.holdet til erhvezvsudvalgkonmunensog
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HANDLINGSPROGRAM

4.4.2Ad. Eksport internationaliseringog
Projekt 442-1

Projektnavn

Kommunen dørábnersom til markeder.nye
Mål5

At medvirke åbningved af handelsforbindelsernye til østeuropaiskemarkeder, hvor officielpolitisken indgang fordel.er en
Aktiviteter

Ivarksatte analyse tilen vurdering af det lokale erhvervslivsønsker med hensyn til indsats påen udvalgte østeuropaiskemarkeder.

Opstille et konkret handlingsprogram for hvert enkelt marked.
Forestå den indledende kontaktskabelse i tet samarbejde medlokale virksomheder.

Informere opnåede kontakterom resultaterog med speciel hen-påblik at skabe yderligere virksomhedsinteresse projektet.om
Projektledelse

Horsens kommune i samarbejde med Horsens Erhvervsråd.
RGSSOUICGI .
Ansláet tidsforbrug: 4 mand-uger kun planlagning ogforberedelse.
Budget:

Ogstart: November 1992 Afslutning: November 1994
Bemarkninger:

Til vurdering af, projektetom skal gentages foreslás ivarksat eninteresseanalyse hvert 3. år.

Projektet skal koordineres med projekt 442-2 442-3.og



HANDLINGSPROGRAM

Ad. 4.4.5 Ivarksattere

Projekt 445-1

Projektnavn

Identifikation af nicheproduktionsmuligheder.

Mål

At etablere formaliseretet samarbejde med kommunens virksomheder 3med henblik på at identificere ikke-udnyttede nicheproduktions-
muligheder egnet for ivarksattere.

Aktiviteter

Udarbejdelse af grundlag for kontakt til lokale virksomheder
med henblik på accept samarbejde.og
Registrering analyse af nicheproduktionsmuligheder.og

Kontakt til registrerede potentielle ivarksattere.og
Nedsattelse af senior-konsulent projektgruppe til støtte ogvejledning ved forberedelse opstart af nicheproduktion.og

Projektledelse

Horsens Erhvervsråd.

Ressourcer .
Anslået tidsforbrug: 16 mand-uger kun planlagning forbered-ogelse.

Budget:

Ogstart: Marts 1993 Afslutningz September 1993
Bemerkninger:

Projektet gentages 1 hvert år.andetgang



BILAGA 7

Lokaldemoln-aälcommitténs.

Allmänt.1. stöd
Lokaldemokratikommittén har genomfört enkätundersökningen somriktat sig till samtliga kommuner och landsting och bl.a. försökt attkartlägga stödet till näringslivet. Av kommuner och landsting besvarade238 respektive 20 enkäten, d.v.s. drygt 80 %. Nedan visas i vilkenutsträckning kommunernalandstingensom beslutat åtgärder i syfteomallmäntatt främja näringslivet i enlighet med bestämmelserna ikommunallagen.

Tabell 1
Har kommunenlandstinget beslutat åtgärder i syfte allmäntom attfrämja näringslivet i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen

Kommuner Landsting Totalt
% % %

Ja 88 75 87
N 238 Z E

Här kan vi alltså både kommunerattse och landsting i stor utsträckningbeslutat åtgärder i syfteom allmäntatt främja näringslivet. Avkommunerna det 90nästan %var beslutat sådanasom åtgärder ochom75 % landstingen hadeav också fattat sådana beslut. Det medär andraord vanligt kommuneratt och landsting allmänt främjar det egnanäringslivet. Därmed kan det intressantvara i vilkaatt formerse somdetta stöd Andelarna beräknasges. på de kommuner och landsting sombeslutat åtgärder i syfteom allmäntatt främja näringslivet ochtillsummeras över 100 % eftersom flera kommunerna och landstingenavhar givit olika former stöd.av

Tabell 2

Kommuner Landsting Totalt
Stödform % % %
Lokaler

-Mark
Marknadsföring, info
Mässor, utställningar
Rådgivning, service
Finansiellt stöd
Övrigt

N



Från tabell 2 framgår skillnader mellan kommuner landsting vad gäller
olika stödformer till näringslivet generellt. Ungefär hälften avkommunerna allmänt stöd åt näringslivetett upplät lokaler ochsom gav
mark till näringslivet, inget landstingen orde detta. Detmen av var ca.70 de% landsting överhuvudtaget allmänt stöd tillav ettsom gav
näringslivet finansiellt stöd. Ca.ett tredjedel de kommunersom gav en avoch landsting allmänt stöd till näringslivetett försökte dettasom gav göra

marknadsföring och utställningar. Kommunernagenom alltsågerfrämst sitt allmänna stöd till näringslivet formi lokaler och mark,avlandstingen å sin sida främst finansiellt stöd.ettger

2. Individuellt stöd
Ovan har redogjorts för hur andel kommunerstor och landstingav somallmänt främjat näringslivet och vilka stödformerna varit. enligtMen
kommunallagen finns också möjlighet stödja enskildaatt näringsidkare

syimerliga skäl föreligger. Det kan därmedom intressant iattvara sevilken utsträckning kommunerna och landstingen har lämnatsom ettsådant stöd.
Tabell 3
Lämnar kommunenlandstinget eller har kommunenlandstinget
tidigare lämnat stöd till enskilda näringsidkare

Kommuner Landsting Totalt
% % %

Ja 24 15 23
N 237 2 257

Ungefär fjärdedel kommunerna ochen landstingen15 %av ca. avlämnar eller har lämnat stöd till enskilda näringsidkare. Det har med
andra ord funnits särskilda eller synnerliga skäl i kommuner60nästanoch landsting for stödatt åt enskilda näringsidkare. Det kan därmedge

intressant vilketatt eller vilkavara stöd det gäller.se typer Aterigenavandelama till hundrasummeras eftersomän det finns fleramerkommuner siganvänt stödform.änsom Landstingenav mer enredovisas inte eñbersom deseparat för få tillär antalet.
Tabell 4

Kommuner
Stödform %
Ekonomiskt bidrag 70
Rådgivn., konferenser 18
Lokaler 11
Övrigt, 27svar

N 56



tabellAv framgår4 ekonomiskaatt bidrag den vanligasteär formen avtillstöd enskilda näringsidkare. Nedan visas till vilken företagtyp av somstödet gavs.

Tabell 5
Kommuner

Företagstyp %
Tillverkningsföretag 43
Butiker ZP
Service, hotell och 32

restaurang
Övrigt 38

N 56

Kommunerna i ungefär likagav utsträckningstor stöd till enskildanäringsidkare inom tillverkningsindustrin, butiker och servicesektorn.Skälen försom stödjaattangavs enskilda näringsidkare framgår itabellen nedan.

Tabell 6
Kommuner

Skäl %
Ökad sysselsättning 39
Lands-glesbygdsstöd ii
Stärkt konkurrenskraft 23

nyetablering
Övrigt 24

N 56

Det främsta skälet för kommunerna stödatt till enskildagenäringsidkare främjasynes att sysselsättningen.vara Om vadman serregeringen i propositionenangav exempel depåsom synnerliga skäl somkunde motivera stöd till enskilda näringsidkare så framstår kategorinLands-lglesbygdsstöd delvis förenlig medsom regeringens uppfattning.Däremot verkar det stöd givits Okadsom sysselsättningpga. och delvisstärka konkurrenskraft,även nyetablering tveksamt förenlig medmerregeringens ståndpunkt. Regeringen ville inte individuelltatt riktat stödskulle få lämnas för att motverka arbetslöshet,större och stärkaattkonkurrenskraften för kommun kan ocksåen tolkas hinder förettsomÅstrukturomvandlingen. andra sidan kan del aväven de möjligheteren



till allmänt stöd till näringslivet anförde i propositionen,regeringensom
och kollektiv marknadsföring, också innebärat.ex. mässor attannan

strukturomvandlingen försvåras.

3. Slutsatser lokaldemolcratikommitténs enkätundersökningav
Resultatet enkätundersökningen kan sammanfattas följandeiav
punkter.

De flesta kommuner landsting90 och har beslutat% 75 % om
åtgärder syfte allmänti främja näringslivet.att

Ca.2. kommunerna25 % och landstingen lämnar eller har lämnatav
stöd till enskilda näringsidkare.
3. Den vanligaste stödformen för allmänt främja näringslivet frånatt
kommunerna ställa lokaler och mark tillär förfogande,att och för
landstingen finansiellt stöd.att ge

Den vanligaste4. stödformen till enskilda näringsidkare från
kommunerna eller har varit finansielltär stöd.att ge

Det främsta5. skälet för kommunerna lämna eller ha lämnat stöd tillatt
enskilda näringsidkare öka sysselsättningen,är att

Kommuner och näringsliv i samverkan Jon Pierre
Statsvetaren Jon Pierre har, inom för ett stortramen
kommunalforsluiingsprogram vid Göteborgs universitet, hurundersökt
kommuner och lokalt näringsliv samarbetat for utveckla lokaladenatt
företagssektorn. En enkätundersökning genomfördes under våren 1989
till kommunernas samtliga kommunstyrelseordförande, kanslichefer,
ekonomjchefer och näringslivssekreterare. Näringslivssekreterarna
besvarade enkäten under hösten För lokaldemokratikommittén1989. är
framförallt enkäten till näringslivssekreterarna intresse. Ungefärav
90 70 näringslivssekreterarna besvarade enkäten.av
De vanligaste näringslivskraven på kommunal service ökaattvarbostadsproduktionen 90 bygga%, barnomsorgen, byggaut ut
infrastrukturen och mark för industriell verksamhet %.70reservera
Dessa krav tillgodosågs fullständigt.nära nog
Av näringslivssekreterarna 83 viktigt% mål för kommunensatt ettangav
nänngspolitik vidareutveckla och konsolideraatt det lokalavar
näringslivet, och 60 % ansåg motsvarande vad gäller skapa fleratt
arbetstillfällen. Samtidigt det endast 17 näringslivsseln-eterarna%var av

ansåg den gällande kompetensregelnatt försvårade genomförandetsom
kommunens näringspolitiska mål. Det ändå ungefärav 35-40 %var avnäringslivssekreterarna ansåg kommunerna borde formellattsom geskompetens i utsträckningatt större stödja enskilda företag. I viss

utsträckning 12 % näringslivssekreterarna därför kommunenattav- -redan selektivt stöd till företagen.gav
Jon Pierre visar också på motiv för kommunerna bedriva sinatt
näringspolitik. Tillverkningsindustrin har minskat andelsin denav-svenska näringsverksamheten och och tjänsteproduktion ärvaru- som



oberoende förnaturresurser sin lokalisering har ökatav betydelse.i
Samtidigt visar erfarenheter från Sverige och Storbritannien andraattekonomiska verksamheter inte har tagit den nedlagda
tillverkningsindustzins plats. Tjänstesektorföretag, i princip skullesomkunna lokaliseras helst landeti och utnyttjavar som moderna
kommunikationsmedel har till delstor visat sig samlas itillväxtregionema.
Intressant i detta sammanhang också kommunstyrelseordforandenasär

på kommunerna bör få bedrivasyn om näringspolitik helt statligautanrestriktioner.

Tabell 7
Kommunerna bör få bedriva näringspoliük helt statligautanrestriktioner.
Parti Bra Dåligt Varken bra eller N

förslag förslag dåligt förslag
M % 43 å 18 ü
C % 57 24 19 62
Fp % 29 57 14 7
S % 40 EB 21 134
Samtliga % 45 35 Z 232
Kommentar: Bra förslag är summering svarsalternativenen mycket braavförslag och ganska bra ñrslag. Dåligt förslag är summeringen avsvarsalternativen ganska dåligt förslag och mycket dåligt förslag. För V och KDSN-talen för små för beräkningarvar att skall kunna genomföras.
Här kan alltså dettaman att verkar frågase där det rådervara enoenighet inom partierna.

Näringslivet i fokus Kommunförbundet
Kommunförbundet har sedan 1982 genomfört enkätundersökningar förkartläggaatt kommunernas näringspolitiska engagemang.Undersökningarna har genomförts tredjevart år. Enligt dessaundersökningar har samtliga kommuner under 1980-talet alltmer börjatsig i näringspolitiken.engagera Mellan åren 1982 och 1988 änmerfördubblades antalet tjänstemän och förtroendevalda ägnade sig åtsomden kommunala näringspolitiken och till 1991 skedde ytterligare enfördubbling. Det idagär 900 tjänstemän och 230ca. ársarbeten förförtroendevalda sigägnar åt näringspolitik.som
De viktigaste skälen för kommunerna att sigi näringspolitikenengageradet stärkerär att kommunen infor framtiden, sysselsättningslägetfordrar det respektive att näringspolitik grundläggandeär förekonomin. När kommunerna i 1991 års enkät 1980-taletssummerar

Pierre, Jon: Kommunernas redf:näringspolitilc Pierre, Jon Själustyrelseur ochomvärldsberoende, 162.s



utveckling ifråga det näringspolitiskakommunalt på området.om ansvar
deras det76 % har ökat. Närmare inte20 % haratt attanger anseransvar

förändrats Stockholmsoch cirka minskat. Kommunernadet i5 och% att
Göteborgsregionen dock deras minskat.att ansvaranser
Traditionellt har kommuner näringspolitiki påsatsat ännorr mer
kommunerna i söder. Kommunförbundet pekar i sin senaste
enkätundersökning skillnaderdessa har taktutjämnats i1991 på att- -med alltdet kärvare sysselsättningsläget.
Den verkställande ledningen näringspolitiken handhas normalt avav
kommunstyrelsen kommunalt bolagstiñelse och60 %, 24 %ensam

sällan 13 % inrättad nämnd.särskiltmer av en
Den genomsnittliga totala för kommunernasårskostnaden
näringspolitiska verksamhet till miljoner kronoruppskattas 2 per
kommun och Stödetår. norrlandskommunerna ochiär större
bergslagen. Siffran bör allmäntsjälvfallet betraktas med skepsis, och ett
intryck från kommunförbundet stödet har minskat under 1992.är att
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