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Erhvervspartnerskaber i udsatte byområder

1. Hvordan kan man organisere holdbare samarbejder 
om lokal byudvikling mellem kommune, erhvervsliv, 
grundejere, lokalsamfund og foreninger? 

2. Hvordan kan offentlig område- og byfornyelse fremme 
bæredygtig lokal organisering?

• Område- og byfornyelse i udsatte byområder har ofte 
haft til formål at fremme beskæftigelses- og 
erhvervsudvikling

• Men det har vist sig vanskeligt at opnå udvikling, der 
varer ved efter, at kommunens byfornyelsesprojekt er 
afsluttet.

• Kan et BID-lignende samarbejde etableres som en del 
af områdefornyelsen, og hvad skal der i givet fald til? 
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• Støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST

• Tak til alle de mange, der har hjulpet os med 
viden, eksempler, erfaringer, data og deltagelse i 
vores workshops.

• Kort pjece og bagvedliggende analyserapport 
med litteraturstudie og flere både danske og 
udenlandske data
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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



Warnaby et al, 2011

Coca-Stefaniak et al, 2009
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Erhvervspartnerskaber i Danmark
Fra første workshop, marts 2017

Typer



”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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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



Dansk kontekst: Idealtypiske modeller

Model 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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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Bjerringbro ByforumFinansieret af Viborg kommune (til bychef), elfond og frivillige bidrag Baggrund: Bjerringbro mister terræn i forhold til Viborg efter kommunesammenlægningFormål at trække på store virksomheders potentiale (Grundfos), og på stærkt foreningsliv Bryde tidligere netværk af gamle mænd og opfattelser af ”sådan plejer vi at gøre” Praktisk: Mange borgere har ringet til kommunen og bedt om penge til udvikling af forskellige projekter, det bliver lettere at styre nuDelt by, det rige nord, det fattige syd, opfattelse af at man tjener pengene i omegnen og bruger dem i Bjerringbro (embedsmandsbyen)Nytårskur med 70 virksomheder og borgere Man overvejer at søge områdefornyelse 2019 nytåskur: Byforum-formanden nævnte, at foreningen ser frem til det fortsatte arbejde med helhedsplanen, arbejdet med stationsbygningen, de kommende by-pedeller og Bjerringbro Kulturfestival, som løber af stablen til maj.



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

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I Ringkøbing-Skjern Kommune har man besluttet at bevilge 1. mio. kr. til etablering af fem byfora i kommunen de næste 4 år – et for hver af kommunens centerbyer: Videbæk, Skjern, Tarm (etableret), Ringkøbing og Hvide Sande (på vej)suppleres med medlemsbetalingParallelt til kommunens landsbyer, der får tilskud til projekterGennemfører en række forskellige projekter i byen, etablering af pladser, stier Ikke lønnet medarbejder, men de kommunale penge skal medfinansiere projekter hvor der skaffes ekstern finansieringKommunen sidder ikke med ved bordet, byforum består af eksisterende foreninger (borgere, handel og erhverv)En af de ting man har opnået er enighed; mens man tidligere ikke rigtigt var enige om, hvad der skulle ske, er man nu i det mindste enige om, at der skal ske noget, og på at det skal ske i fællesskab Styrken i de forskellige BYFORA – borgerforening/ lokale råd/ fora er, at de alle bunder i en lokal tradition og udspringer af et lokalt initiativ. Hver repræsentant i det kommende ”Fælles råd for Byfora” er formanden for det lokale råd/ forening, og denne refererer til sin basisforening. I hver by sikrer man sig sin legitimitet overfor de foreninger, som måtte være i byen.Co-creation centralt. Der etableres tværgående byforum/tyregruppe på tværs af de fem byer Græsted Byforum: genstart fra 2014, tomme butikslokaler, hvad gør man? Forankring af områdefornyelse, ”Græsted i bevægelse” deltager repræsentanter fra Græsted by og Gribskov Kommune. Græsted Byforum består ikke af et konkret antal pladser, men udgøres af de aktører, der har en central funktion for byens udvikling.Fra Græsted deltager repræsentanter fra en række foreninger og institutioner i byen (borgerforening, handels- og erhvervsforening, kro, veterantogsforening, sportshal, kirke, frivilligcenter, bibliotek m.fl.) Fra Gribskov Kommune deltager politikere fra Plan- og miljøudvalget samt Teknisk udvalg og embedsmænd fra Gribskov Kommune. Udfordringer: finansiering, Den kommunale deltagelse forskellig ”Hvis vi giver til Byforum, skal vi også give til alle andre borgerforeninger i kommunen. Det kan vi ikke” (borgmester Arne Boelt, Hjørring



Konklusioner 

Kan man etablere erhvervspartnerskaber i stærke byområder?
• Ja, hvis de vigtigste private aktører ønsker det
Kan man etablere erhvervspartnerskaber i udsatte byomåder?
• Ja, hvis de rigtige forudsætninger er tilstede 
• Byg på eksisterende samarbejder – eller benyt lejligheden ligheden til at starte forfra
• Find en stærk lokal ‘lead’ partner
• Brug offentlige ressourcer som facilitering (fx sekretariat)

Hvad skal der til?
• Ressourcer: frivillighed, deltagerbetaling, kommunale tilskud, pulje og fonde
• Fælles forståelse af udfordringer og vision for lokalområdet
• Konkrete og synlige forbedringer

Styrker og svagheder for udsatte byområder?
• Stærk brændende platform: Vigende butiksliv, få ressourcer
• Civilsamfund og netværk? Store forskelle på landsbyer og områder i større byer mht social 

sammenhængskraft og netværk
• Svært for kommune at favorisere udvalgte lokalsamfund – det kræver ofte en politik for hele kommunen 

(jfr Vejle og Ringkøbing kommune)
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Muligheder i 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)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Forskellige lokale aktører og områder giver forskellige muligheder: Detailhandel, tomme butikker, markedsføringVidensvirksomheder og industriIværksættere, kreative erhverv, opstartsvirksomhederUniversiteter og undervisningCivilsamfund (foreninger, borgere, interesseorganisationer, fritidsklubber  m.m.)



Spørgsmål til gruppearbejde

• I forbindelse med hvilke udviklingsproblemer (udfordringer) i din 
gade/kvarter/landsby/by/kommune tænker du, at et erhvervspartnerskab 
kunne være en relevant tilgang?

• Hvorfor kan eksisterende organiseringer, virksomheder, institutioner, 
forvaltninger ikke håndtere udfordringerne?

• Jf. figuren: Hvilken type/model partnerskab ville du starte med? Hvorfor 
netop den?

• Hvad mener du, at de forskellige aktører kan bidrage med i kraft af et 
erhvervspartnerskab: virksomheder, lokale foreninger, forvaltningen, andre? 
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