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• Samarbejde mellem SBi og udvalgte kommuner 
• Støttet af TBST 
• Afholdelse af tematiske workshops 
• Litteraturstudier og indsamling af danske eksempler 
• Håndbog og baggrundsrapport 

 
 

SBi – 03.02.2018 2 

Forpligtende Erhvervspartnerskaber: SBi startede i 2016 et forsknings- og udviklingsprojekt om erhvervspartnerskaber og 
byfornyelse, som er støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST). Som en del af projektet afholder vi en række workshops, der 
behandler forskellige typer udfordringer og dimensioner af et organiseret samarbejde mellem virksomheder, grundejere, kommune, 
foreninger og andre aktører i et byområde-/byfornyelsesområde. Erfaringerne fra workshops vil indgå i en håndbog om udvikling af 
erhvervspartnerskaber, der udvikles som en del af projektet. I projektet indgår desuden konkrete case-studier i seks byområder i fire 
kommuner, samt studier af internationale erfaringer med erhvervspartnerskaber. Afsluttes i 2018 



Erhvervspartnerskaber 

• vedrører et geografisk afgrænset lokalområde og har fokus 
på kvaliteten af områdets steder og den service som 
borgere, virksomheder og deres kunder bliver mødt med.  

• har især medlemmer fra private virksomheder, butikker, 
iværksættere mv., men kan også inkludere samarbejde med 
kommune og lokale aktører i området som grundejere, 
boligselskaber og frivillige foreninger;  

• er udviklingsorienteret, dvs. kan varetage visse daglige 
driftsopgaver som renholdelse, markedsføring og events, 
men også rumme en strategisk udvikling af området 
 



Erhvervspartnerskaber i Danmark 
Fra første workshop, marts 2017 

Typer 



Forskellige modeller og målsætninger 

• Business Improvement District (BID), Town Center Management (TCM), 
Byforum, Cityforening, Bymidtesamarbejde, Innovationsdistrikt 

• Andre (internationalt): Community Business Centres, Housing Improvement 
District (HID), Neighbourhood Renewal Schemes, Suburban Centre 
Improvement Schemes, Mainstreet Programmes, Market Town Inititatives, 
Business Area Improvement schemes and Trade Improvement Zones 
 
 

Målsætninger 
• Løsning af lokale problemer og udfordringer – den brændende platform 
• Forfølge muligheder og potentialer for området – skabe vækst 
• Lokal netværksopbygning og dialog om områdes udvikling og fremtid 
• Forankring af indsatser – skabe lokalt ejerskab 
• Etablere nye samarbejdsformer mellem kommune og lokale aktører 

 



Warnaby et al, 2011 

Coca-Stefaniak et al, 2009 
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Lille og ustabil deltagerkreds 
Deltagere kender ikke 
hinanden 
Ingen fælles vision 
Få ressourcer 
Events 
Projektorienteret  
Uformelt samarbejde 
 

Større deltagerkreds 
Bedre kendskab lokalt 
Tydelig fælles vision 
Ressourcer gennem 
kontingent 
Bredere indsatser 
Strategisk sigte 
Mere formaliseret samarbejde 
 

Tydeliggøre brændende platform 
Formulere fælles vision 
Kortlægning af problemer og ressourcer 
Udvidelse af deltagerkredsen (erhverv, 
foreninger, kommune…?) 
Bedre gensidigt kendskab og tillid 
Kontingent / betaling? 
Skabe grundlag for formaliseret 
samarbejde? 

Free-riders 

Holde gryden i kog 

Mobilisering 

Udfordringer: 

Dynamik i modeller: Udviklingstrin 



Forskellige roller for kommunerne 

• Esbjerg: Tovholder og mødeleder i langvarende indsats i samarbejde med lokale nøgleaktører 
• Vejle: støtte til facilitering (beløb til BID-grupper og finansiering af facilitator), samt inkludere BID-

grupper i den strategiske udvikling i byen gennem jævnlige møder  
• Hillerød: Involvering og facilitering, kommunen som aktiv deltager, opbygning af netværk, stor 

integration med kommunal planlægning, indsats ses som central for byens udvikling 
• Lyngby: Indirekte igangsætter (plante ideer hos lokale), samt deltager i samarbejdet, men med 

eksternt sekretariat 
• Århus: Facilitator, støttefunktion, support mm. Skejby Business Park kører en stor del af 

partnerskabet selv 
• København: Indirekte støtte gennem områdefornyelse (Sydhavnen, Fuglekvarteret, NV). Støtten 

gennem områdefornyelse er gået til facilitering af indsatser fra lokale aktører (AKB, NVærket) 
• Gladsaxe: Igangsætter i samarbejde med lokale virksomheder, facilitator og etablering af 

sekretariat med finansiering af medarbejder i opstartsfase 
• Ringkøbing-Skjern: Direkte støtte til hovedbyer til opstart af byforum  

 



Dansk kontekst: Idealtypiske modeller 

Karakteristika Eksempler 
Kommunal 
tovholder-model 

Forankret i kommunen. Ikke medlemsbetaling. 
Afholdelse af møder og gennemførelse af 
projekter med høj medfinansiering 
 

Esbjerg, Bramming og Ribe 
 

Sekretariats-model Sekretariat baseret på medlemsbetaling, 
differentieret efter størrelse og omsætning.  
Kommunen indgår som medlem i samarbejdet 
 

Hillerød, Lyngby, Gladsaxe, Holbæk, 
Slagelse 
• 30-70.000 indbyggere i byerne 
• 3-5.000 virksomheder i kommune 
• 30-70.000 arbejdspladser 
 

Entreprenør-model Kommunen støtter lokal aktør (entreprenør), der 
står for mobilisering, facilitering og drift af 
partnerskab.  
 

Vejle, Fuglekvarteret / NV (København), 
Sydhavnen 

Frivilligheds-model Byforum lokalt forankret, baseret på frivilligt 
arbejde. Deltagerkreds en blanding af erhverv, 
borgere, lokale foreninger.  
Projekter baseret på medlems-finansiering, 
frivillige bidrag, kommunal med-finansiering og 
fonde.  
Kommunal støtte: fordelingsproblematik 

Kirke Hyllinge, Hirtshals, Videbæk, 
Græsted, Maribo 
• 2-8.000 indbyggere i by 
• 2-5.000 virksomheder i kommune 
• 15-50.000 arbejdspladser 
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Entreprenørmodel 
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Entreprenørmodel.  
Eksempel: Sydhavnen Områdefornyelse 
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AKB-KAB 
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”Koordineret 
erhvervsudlejning” 

Overvejelser og 
dilemmaer  
Store udlejere betaler mere 
og har mere brug for 
indtægt – derfor ikke 
nødvendigvis ligelig 
behandling af deltagere 
 
Små erhvervsdrivende 
udenfor Borgbjergsvej 
frygter ikke at blive hørt. 
Erhvervsudlejning har lav 
prioritering hos 
boligudlejere  
 
Erhvervsudlejning ud af 
KAB, og over i 
selvstændigt selskab? 
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Overvejelser og 
dilemmaer  
Svært at få medlemmerne 
til selv at arrangere møder  
og events 
 
Overvejelser om at gøre 
netværket til en forening, 
med deltagerbetaling 
 
I deltagerkredsen  er 
mange iværksættere og 
kreative erhverv , der har 
begrænsede midler 
 



Frivillighedsmodellen 
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”Byforum” i mindre byer 

• Kirke Hyllinge Byforum (Lejre kommune, siden 2013) 
• Græsted byforum (Gribskov kommune, siden 2014). Udløber af 

områdefornyelse 
• Byforum Allerød (om indsats i Lillerød bymidte. Etableret 2017, ansættelse af 

bymanager primo 2018) 
• Hirtshals byforum (etableret 2017, Hjørring kommune). Udløber af 

områdefornyelse. Herudover ingen tilskud fra kommunen 
• Bjerringbro Byforum (Viborg Kommune, etableret 2017). Tilskud på 330.000 kr. 

fra Viborg kommune, der er skaffet yderligere støtte til ansættelse af bychef.  
• Vamdrup byforum (Kolding Kommune, siden 2013) 
• Byforum i Videbæk, Skjern, Tarm, Hvide Sande og Ringkøbing (alle i 

Ringkøbing-Skjern kommune. P.t. er det kun Byforum i Videbæk som er under 
etablering). Tilskud p 200.000 kr pr område, men ikke til lønning af tovholder 

• Maribo Byforum (forøges etableret ifm områdefornyelse, 2015-2020) 
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Fra landsbyer til hovedby 

”Nu bor vi i Sahl og har gjort det i mange år, så som landsbybeboer 
kender vi udmærket til nødvendigheden af at holde sammen og at 
løfte i flok. Det har Bjerringbro ikke tidligere været nødsaget til på 
samme måde, men nu er Bjerringbro presset og må til at gøre det, 
som har været en naturlig del af landsbylivet i mange år, og 
selvfølgelig vil vi også støtte op om det, for Bjerringbro har altid 
været vores hovedby”  
(deltager i nytårskur, arrangeret af det nyetablerede Bjerringbro 
Byforum. Viborg-folkeblad.dk, 20. januar 2018) 



Byforum: en ny begyndelse? 
Eller en overbygning på eksisterende lokale netværk 

 



Støtte gennem områdefornyelsen 

• Mobilisering af lokale aktører; afholdelse af offentlige møder, kaffemøder, 
etablering af netværk 

• Finansiering af projekter 
• Budget til afholdelse af events etc 
• Kortlægning af muligheder for partnerskab 
• Udarbejdelse af planer, strategier m.m.  
• Hjælp til at finde finansiering til indsats 
• Fungere som dør til rådhuset og den kommunale forvaltning 
• ”Markedsføring” af bydelen 
• Koordinering af andre kommunale og private initiativer 
• (Samarbejdet kan også styrke områdefornyelsen) 
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