Hvem er bogen for?
• Borgere kan læse om, hvordan steder og mennesker kan skabe forandring og
udvikling – og forvente det samme på sit eget sted!
• Borgmestre kan læse om det særlige ansvar og det særlige poten>ale for lokal
ledelse, der ligger i borgmesterrollen - borgmesteren må ikke gemme sig!
• Lokalpoli>kere kan læse om, hvor vig>gt det er at forfølge den langsigtede
fælles interesse og at turde tage chancer og prøve >ng af – lokal ledelse må
ikke være kortsigtet
• Oﬀentlige topledere kan læse om poten>alet i at tænke på tværs af
poli>kområder og faglige siloer for at styrke den lokale vækst –
embedsmændene må ikke bare administrere en isoleret del af verden!
• Erhvervsledere kan læse om, hvor vig>gt det er at de insisterer på at indsatser
og handlinger skal være konkrete og gerne udført af erhvervslivet selv –
erhvervsfolk skal ikke lade sig tage som lokalpoli>ske gidsler!
• Erhvervschefer og andre fagprofessionelle kan læse om, hvordan man kan
skaﬀe sig opbakning >l at sæGe >ng i gang og prøve ideer af – man skal ikke
bare vente på topledelsen, den skal nogle gange råbes op!

Hvad er lokal ledelse?
•

Lokal ledelse vokser ud af loyalitet og engagement overfor et konkret,
afgrænset sted (lokalpatrio>sme og stedbundethed kan man kalde det; men
lokal vækst handler også om at gøre sig klar >l at spille med på den store
bane)

•

Lokal ledelse er at forbedre lokale markeder (og dermed skabe lokal vækst)
ud fra en helhedstænkning og >l glæde for lokalsamfundet/almenvellet

•

Lokal ledelse handler om inklusion af mennesker med produk>vt poten>ale
og om synergi mellem alle grene af det lokale erhvervsliv

•

Lokal ledelse kan ikke stå alene, der er også brug for global ledelse og global
vækst - det er to forskellige sider af den samme mønt - men vi har brug for
at balancere >ngene og sæGe lys på lokal ledelse og lokal vækst
Niels Johannesen: ”Vi har ansvaret for at udny3e poten5alet i lokalområdet.
Og erhvervsudvikling er en vig5g og integreret del af kommunens udvikling.
Nye virksomheder giver både arbejdspladser og lokal stolthed. Det er en
kerneopgave iA. at varetage befolkningens interesser. Det er vig5gt, at vores
by er stærk.”

Derfor er lokal ledelse vig>g for dig og mig
• Spillet om vækst og arbejdspladser er blevet meget mere åbent.
Virksomheder af alle mulige typer vokser og etablerer sig forskellige steder.
Ingen steder er garanteret jobs og (ska>e)indtægter
• Det, der er på spil, er vigBgt: Det handler om at fastholde og Bltrække
arbejdspladser og dermed borgere.
• Lykkes det ikke, taber man i bykonkurrencen; og så er resultatet vigende
beskatningsgrundlag og dermed lavere velfærd.
• AkBv lokal udviklings- og erhvervspoliBk er ikke længere blot nice to have,
det er need to have, et spørgsmål om overlevelse.

Be-na Høst Poulsen: ”Der er nogle borgmestre, der virkelig er
opmærksomme på den dagsorden om vækst og udvikling. De sæ3er
retning, og så følger embedsmændene med. Der er meget poli5sk fokus på
erhvervsudvikling.”

Det lokale = et sted
Stedet har en særlig mo>verende kraO
Stedet former - hvor kommer du fra?
Mange deler stedet og ser sig selv i det
Stedet ér noget – står for noget
Danmark - det lille system i det store system
Stedet har selv et ansvar for sin skæbne
Tonny Thorup: ”Det ligger i områdets dna, at vi selv skal gøre noget, selv skabe vores frem5d. Vi
sidder ikke bare og venter. Vi forventer, at alle skal være handlingsorienterede; dem, der sidder
på nøgleposi5oner, skal bære det dna, at vi løser problemer i samarbejde og fællesskab.”

Stedets kraO
• Kompara>ve fordele skiOer fra hardware >l immaterielle fordele
• Virksomhederne er blevet regionale og globale, men det lokale økosystem er
blev mere vig>gt for hur>g oms>lling og innova>oner.
• Virksomheder er nok blevet globale, men de er også i nogle sammenhænge
blevet mere aVængige af det lokale.
• Forstærket af manglen på arbejdskraO: virksomhederne engagerer sig på det
lokale arbejdsmarked – med kommune, jobcenter, uddannelser, andre
virksomheder.
• Kommunen spiller en CENTRAL rolle som motorrum der binder sammen på
tværs af siloerne.
• Proceskapacitet >l at imødegå usikkerhed

Torben Henriksen: “Tiden løber aldrig fra det lokale. De
virksomheder, der klarer sig godt, er gode 5l at mobilisere
lokalt.”

Hvad har overrasket mest i bogarbejdet?
• Der er en enorm forskellighed over bogens cases og eksempler
• Men på tværs af det hele: Lokal ledelse handler om mennesker!
• Det er op >l den enkelte - borgmesteren, kommunaldirektøren,
erhvervslederen, ildsjælen – det er konkrete individuelle mennesker, der leder
- sammen!
• Og grupper af mennesker, der sammen har deltaget i processerne, har
accepteret forskellige baggrunde, har mo>veret hinanden, er blevet bragt >l
at respektere hinanden >l sammen at brænde for sagen – og trække endnu
ﬂere med
• Strukturer og systemer kan fremme og bakke op (og indgå at stå i vejen!),
men basalt set handler det om personligt ansvar og engagement – det skal vi
kræve af hinanden!

Thomas Knudsen (kalder) sig for anarkist og sværger 5l en enkel, projektbaseret
model for lokal erhvervsudvikling med den enkelte virksomhed i centrum: ”Det
gælder om at sæ3e et hold med de rig5ge ressourcer, som hur5gt og dyg5gt kan
dække de konkrete behov i mødet med virksomheden.”

Strategier for lokal vækst
✺ DEN STORE TRANSFORMATION ✺
✺ REJS DIG FRA SKRIVEBORDET ✺
✺ NØDVENDIGHEDENS LOKALE VÆKSTLEDELSE ✺
✺ RELATIONER ER ALT ✺
✺ BRANDING MED SUBSTANS ✺

Fra egosystem >l økosystem
• Lokal ledelse og lokal vækst er alt for vig>gt >l, at det kan overlades >l
poli>kere, eksperter og embedsmænd. Det bør i højere grad være en folkesag!
• Udvikling af menneskelige ressourcer, inklusion, livskvalitet og bæredyg>ghed
går hånd i hånd med forskning, teknologi, klyngeudvikling, eksport og vækst.
Og lokal vækstledelse er central for at løOe opgaven.
• Gennem oﬀentligt-privat samarbejde kan det lade sig gøre at bane vej for lokal
vækst blandt andet ved at ﬁnde, udvikle og ak>vere ressourcer. Det er
løsninger, der er skabt i et partnerskab mellem det oﬀentlige og det private.
Det er aOaler om at dele økonomiske ressourcer. Det er økosystemer frem for
egosystemer!
• En økosystemtankegang indebærer (inspireret af Steen Hildebrandt), at man
holder hus med hele huset, at man helhedstænker, regulerer og integrerer de
posi>ve og nega>ve eksterne eﬀekter i systemets enkelte dele, at man
prioriterer alles velbeﬁndende og livskvalitet.

Oﬀentligt-privat samspil
• Under det hele – kapacitet, kultur og historie
• Farvel >l: Dialog og løse koblinger
• Goddag >l: AOaleøkonomi og forpligtende
fællesskaber - ”noget-for-noget”
• Erhvervsledere er samfundstænkende!
Laila Kildesgaard: ”Vi beﬁnder os stadig i et new public
management-regime, hvor der måles på, at vi servicerer
den enkelte virksomhed. Jeg tror på, at vi fremover skal
blive langt bedre 5l at udvikle os fra myndighed 5l også at
være matchmaker, herunder at aﬂæse virksomhederne,
forstå dem og at indgå i ligeværdige forhandlinger med
virksomhederne. S5lle krav 5l dem.”

En ny retning
• Væk med overprofessionalisering og projektmageri, ind med den lokale
samtale og reelle løsninger på fak>ske behov.
• Menneskelig inklusion og erhvervsudvikling er to stærke kilder >l
merproduk>vitet.
• Erhvervsfællesskaber som kimen >l ”en ny andelsbevægelse” med fokus på
lokal jobskabelse og øget livskvalitet.
• Oﬀentlig-privat aOaleøkonomi (a la Horsens-Alliancen). Gensidigt forpligtende
samskabelse frem for blot arbejdsdeling. Dét er der mange muskler i!
• Poli>kere, embedsmænd, virksomheder og borgere som kulturbærere.
LAD OS KOMME IGANG!
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Torben Henriksen
”Tiden løber aldrig fra det lokale. De virksomheder, der
klarer sig godt, er gode >l at mobilisere lokalt.”
p75: ”Vores moGo var således, hvis mange nok siger
det samme i >lstrækkelig lang >d, er der et begrundet
håb om, at poli>kerne på Chris>ansborg lyGer.”
”Man skal blive ved, og hele >den holde foden på
speederen”

Tonny Skovsted Thorup
”Det ligger i områdets dna, at vi selv skal gøre noget,
selv skabe vores frem>d. Vi sidder ikke bare og venter.
Vi forventer, at alle skal være handlingsorienterede;
dem, der sidder på nøgleposi>oner, skal bære det dna,
at vi løser problemer i samarbejde og fællesskab.”

Bekna Høst Poulsen
”Der er nogle borgmestre, der virkelig er
opmærksomme på den dagsorden om vækst og
udvikling. De sæGer retning, og så følger
embedsmændene med. Der er meget poli>sk fokus på
erhvervsudvikling.”

Niels Johannesen
P60: ”Rejs dig fra skrivebordet” og ”Erhvervsudvikling
handler om at kunne se ind i frem>den”
”Vi har ansvaret for at udnyGe poten>alet i
lokalområdet. Og erhvervsudvikling er en vig>g og
integreret del af kommunens udvikling. Nye
virksomheder giver både arbejdspladser og lokal
stolthed. Det er en kerneopgave iO. at varetage
befolkningens interesser. Det er vig>gt, at vores by er
stærk.”

Thomas Knudsen
Kalder sig for anarkist og sværger >l en enkel,
projektbaseret model for lokal erhvervsudvikling med
den enkelte virksomhed i centrum: ”Det gælder om at
sæGe et hold med de rig>ge ressourcer, som hur>gt
og dyg>gt kan dække de konkrete behov i mødet med
virksomheden.”
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Kaare Dybvad Bek – kan godt lide gråvejr…

DEBAT
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TAK!
LAD OS KOMME IGANG!
Følg med på www.lokalvaekstledelse.dk

