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Invester i erhvervsservice 
 
Investering i god erhvervsservice vil skabe velfærd for alle. Når virksomhederne 
vækster, vokser skattegrundlaget og ledige kommer i beskæftigelse. Derfor er det 
afgørende, at Kerteminde Kommune opprioriterer erhvervsservice, mener Kerteminde 
Erhvervsforening.  
  
 
Der bliver ikke gjort nok for erhvervslivet i Kerteminde Kommune. Det bekræfter de gentagne 
bundplaceringer på Dansk Industris liste over erhvervsvenlige kommuner, hvor Kerteminde 
Kommune som nummer 75 igen ligger i den absolut lave ende. Kerteminde Erhvervsforening 
ønsker dialog og handling. Byrådet står foran budgetforhandlinger, så tidspunktet er oplagt 
for byrådet til at afsætte ekstra midler til en indsats for bedre erhvervsservice. 
 
”Kerteminde Erhvervsforening opfordrer byrådet til at afsætte midler til en øget indsats for at 
sikre god erhvervsservice og ønsker en dialog om, hvordan midlerne anvendes optimal,” siger 
Jess Aagaard formand for Kerteminde Erhvervsforening og uddyber: 
 
”Kerteminde Erhvervsforening medvirker gerne til at udarbejde et idékatalog over hvilke 
indsatser, der kan forbedre Kerteminde Kommunes erhvervsservice. Men det er naivt og tro, 
at kommunen kan gennemføre indsatserne uden, at der bliver tilført ressourcer.”  
 
Kerteminde Kommune har ikke som sine nabokommuner et iværksætterhus eller 
erhvervsservice-medarbejdere, og erhvervsforeningen mener, der er et udtalt behov for 
bedre dialog mellem kommune og erhvervsliv. Og så er der meget at hente ved at blive bedre 
til at formidle historierne om de mange indsatser, kommunen faktisk gør. 
 
Da alle landets kommuner fra 1. januar 2020 har pligt til at udføre erhvervsservice i henhold 
til den nye lov om erhvervsfremme, er handling nødvendig. Kommunen SKAL efter den nye 
lov udøve erhvervsservice. Det er en vigtig læring fra andre kommuner, hvor man ligger højt i 
målingen af kommunal erhvervsservice, at man ikke sammenblander erhvervsservice og 
myndighedsudøvelse, understreger Kerteminde Erhvervsforening: 
  
”Erhvervsservice bliver bedst varetaget af personer uden myndighedsopgaver, der forstår 
virksomheders behov og som ikke i samme grad er bundet af et tungt regelsæt. Det er 
nødvendigt at forstå erhvervslivets betingelser og behov for at imødekomme dem, og derfor 
bør erhvervsservice varetages af personer med indsigt i virksomhedsdrift og erfaring fra det 
private erhvervsliv”.  
 
 
For yderligere udtalelser fra Kerteminde Erhvervsforening v/ formand Jess Aagaard: +45 4088 1554 


