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HER GÅR DET GODT
For Haderslev Erhvervsråd (HER) har 2015 været et år med fuld fokus på gennemførelse af 
den fælles erhvervsstrategi mellem erhvervslivet og Haderslev Kommune for 2015-2018, 
herunder en stor indsats for at udvikle og synliggøre den kommunale erhvervsservice. 

Målet om, at Haderslev skal være en løsningsorienteret og attraktiv erhvervskommune er 
godt på vej til at blive indfriet, og HER har påtaget sig et stort medansvar for, at erhvervs-
servicen i Haderslev kommer på niveau med de bedste erhvervskommuner i landet. Gode 
tilbagemeldinger i Dansk Erhvervsfremmes analyse af den lokale erhvervsservice og en 
plads som nr. 28 i DI-analysen af det lokale erhvervsklima beviser den klare fremgang.

Involvering af virksomhederne i det konkrete arbejde med erhvervsudviklingen har høj 
prioritet, og det er enestående, når mere end 100 lokale erhvervsfolk deltager aktivt med 
frivillig arbejdskraft i arbejdsgrupper, bestyrelser og styregrupper under HER. Desuden 
deltager erhvervsfolk, som mentorer for iværksættere og mindre virksomheder, som gode 
værter for HER-arrangementer, i de forskellige netværk og på mange andre områder. Det 
er alle disse erhvervsledere, der ved hvor skoen trykker og som har idéerne. Deres enga-
gement er afgørende for, at vi kan fortsætte udviklingen af Haderslev Erhvervskommune. 

2015 blev også et år med gode lokale fortællinger om udvidelser hos flere eksisterende 
virksomheder og institutioner og virksomhedsfusioner, som giver øget aktivitet i vores 
område. HER har haft mange forespørgsler omkring både lokaler og medarbejdere, og 
væksten medfører nu mangel på arbejdskraft i visse sektorer og stillingskategorier. 

Et udvidet samarbejde med Jobcentret, Udviklingscenter Syd Haderslev Handelsskole og 
andre partnere har sat ekstra fokus på arbejdskraftbehovet, men der er ingen tvivl om,  
at virksomhederne også selv bliver nødt til at tage mere ansvar for uddannelse og  
opkvalificering af medarbejdere. I netværket Metalindustri HER er de fleste af kommunens 
metalvirksomheder derfor gået sammen om at løse udfordringerne med fremtidens  
arbejdskraft.

På oplevelsesområdet er der skabt stor opbakning til udvikling af de 4 oplevelsessøjler:  
Lillebælt Lokker, Haderslev Historiske Handelsby, Gram Slotsby og ACTURE PARK.  
Det var en milepæl, da ACTURE PARK, med støtte fra Haderslev Kommune, blev til et 
selvstændigt udviklingsprojekt med ansættelse af en projektleder fra oktober måned.  
Desuden har HER stået bag udviklingen af et nyt koncept, for at få små- og mellemstore 
virksomheder til at skabe flere gode fortællinger. Storymaking kaldes workshop-konceptet, 
som en håndfuld virksomheder nåede at afprøve i slutningen af 2015, og som der er store 
forventninger til, når vi sammen skal sætte Haderslev Kommune på verdenskortet.

PFAKTISK



VIRKSOMHEDSMØDER

En af kerneaktiviteterne i HER er naturligvis den direkte dialog med både etablerede  
virksomheder og iværksættere. Når det gælder etablerede virksomheder er der i 2015 
afholdt i alt 328 individuelle møder med virksomheder.  

Der er fortsat fokus på at møde virksomhederne og lytte til deres behov og  
forventninger til HER og Haderslev Erhvervskommune, men i højere grad handler  
møderne nu om helt konkrete emner, hvor virksomhederne fx har fået hjælp til at:

•  få lavet en 360 graders analyse af virksomheden (væksthjul) 
•  søge tilskud og projektmidler 
•  få sparring på konkrete idéer og forretningsplaner 
•  få sparring på, hvordan virksomheden kan udvikles 
•  etablere kontakt til andre virksomheder og netværk 
•  søge kundeemner i virksomhedsdatabaser 
•  finde finansieringsmuligheder eller investeringspartnere 
•  planlægge generationsskifte eller investeringer 
•  forberede sager i forhold til kommunen 
•  finde de rigtige kontaktpersoner hos kommunen og andre instanser 
•  finde de rigtige lokaler og måske ønske om bofællesskaber med andre 
•  sætte konkrete projekter i gang med andre 
•  forstå udbudsregler og muligheden for at levere til kommuner mv. 
•  få fokus på konkrete problemer ift. kommunen eller andre 
•  løse rekrutterings- og uddannelsesspørgsmål 
•  få fortalt de gode historier og pressemeddelelser 

Erhvervsrådet prioriterer eksternt samarbejde og videndeling højt og medarbejdere fra 
kontoret har således i 156 tilfælde deltaget i eksterne seminarer, workshops og netværk.
Desuden har flere medlemmer benyttet muligheden for gratis at benytte vores  
mødelokale, hvor der er etableret professionelt av-udstyr og kan holdes videokonference.

IVÆRKSÆTTERVEJLEDNING

Der er udsendt velkomstbreve til 170 nye iværksættervirksomheder og har været afholdt 
i alt 69 iværksættervejledninger i 2015. Antallet af iværksættere er på samme niveau som 
2014, dog med en stigende tendens i andet halvår. Årets Iværksætter blev kåret under  
forårets erhvervstræf, og hæderen tilfaldt virksomheden Mette Mums.



MEDLEMMER

Hvervning af nye medlemmer har også i 2015 haft stort fokus, da HER gerne vil være  
den samlende forening for alle virksomheder i kommunen. Ved årets start var der i alt  
277 medlemmer og ved udgangen af 2015 var der 348 medlemmer af HER.



NETVÆRK OG DIALOGGRUPPER

HER er optaget af at tilbyde relevante og målrettede netværkstilbud til virksomhederne, 
men også at involvere virksomhederne i at skabe ny udvikling. Arbejdsformen, hvor der 
skabes netværk med konkret fokus på problemløsning er blevet udbygget i 2015.

Erhvervsservice-gruppen, der skaber dialog mellem Haderslev Kommune og sektorerne 
håndværk, industri og landbrug, har i 2015 fortsat arbejdet med at forbedre den lokale 
erhvervsservice gennem konkrete initiativer og bedre kommunikation.

HR-netværket samler ca. 20 af de største arbejdspladser i kommunen i et fælles forum 
med fokus på tiltrækning, fastholdelse og udvikling af medarbejdere. Netværket drives i 
samarbejde med virksomhedsnetværket CABI.

Metalindustri HER blev etableret i 2015 og har pt. 18 medlemsvirksomheder. Netværket 
har fokus på udvikling af - og synlighed for metalindustrien i Haderslev Kommune med 
særlig fokus på uddannelse og tiltrækning af den nødvendige arbejdskraft.

Erhvervssparring HER har haft en positiv udvikling i 2015 med nye sparringsgrupper  
og stor opbakning til netværkets arrangementer. Antallet af deltagere nærmer sig 40, og 
netværkets hovedopgave er at skabe sparring mellem yngre virksomheder og erfarne  
mentorer. Der er lavet en ny og mere tydelig profilering og nyt logo for aktiviteterne.

DevelopHER er en arbejdsgruppe, der har formet et helt nyt forslag til, hvordan der kan 
arbejdes med innovation og iværksætteri på en ambitiøs og professionel måde fremover. 
Målet er at Haderslev skal blive årets iværksætterkommune senest i 2018, og en konkret 
udløber af aktiviteterne er en ny privat investorgruppe, der er under etablering. Denne 
investorgruppe vil understøtte lokale innovationsmuligheder og generationsskifter.

Energi- og håndværksgruppen har været med til at holde fokus på det kommunale  
projekt God Energi og deltaget i arbejdet med at indføre en ”håndværkerliste”, der skal 
skabe rotation mellem håndværksvirksomheder, når der udbydes kommunale opgaver.

Oplevelsesgrupperne har fortsat arbejdet med udvikling af  
de 4 oplevelsessøjler, som oplevelsesstrategien hviler på.  
Der er skabt en række konkrete initiativer og events som  
følge af gruppernes arbejde med:
• Lillebælt lokker
• Gram Slotsby
• Haderslev Historiske Handelsby
• ACTURE PARK

FRIVILLIGE

HER



ARRANGEMENTER

HER har samlet sine medlemmer til en række gode og relevante arrangementer, dels for 
at vidensdele og udvikle hinanden, dels så det samlede erhvervsnetværk i kommunen kan 
blive så stærkt som muligt. Desuden er der bakket op om andres gode erhvervsrettede 
arrangementer gennem partnerskaber med Udviklingscenter Syd, SønderjyskE,  
Sønderjysk Landboforening, Haderslev Holdet, de lokale erhvervsforeninger m.fl. 

HER har afholdt eller været medarrangør af følgende større arrangementer i 2015: 
• Nytårskur
• 17 netværkscaféer
• DI fyraftensmøde
• Forårets store erhvervstræf/kåring af årets iværksætter i StreetDome og VUC
• Efterårets store erhvervstræf hos V. Å. Gram
• Eksportkonference (i samarbejde med Væksthus Syddanmark og Eksportrådet)
• Fyraftensmøde om mangel på tekniske medarbejdere
• Workshop om Internet of Things (i samarbejde med FlowFactory)
• Innovationsworkshop
• Metalindustri infomøde
• Generalforsamling
• Valgmøde (i samarbejde med Jydske VestKysten)
• Fundraising kursus
• Oplevelsesnetværkets forårsevent
• Oplevelsesnetværkets efterårsevent
• 6 Erhvervssparring HER klubmøder
• 2 Erhvervssparring HER virksomhedsbesøg (Støtek og Breeders)
• More Mojn Roadtrip i Starup
• Original - samling af events i Haderslev
• Storymaking workshops hos virksomheder

NETVÆRKSCAFÉER
• I 2015 er der blevet afholdt 17 netværkscaféer
• Der har i gennemsnit været 32 deltagere pr. netværkscafé
• Der har været 242 unikke deltagere i løbet af 2015
• Netværkscaféen med flest deltagere - 63 - var hos Dansani i december



PROJEKTER
I alt har der været projektaktiviteter for kr. 1.136.710 i 2015. Hovedprojekterne har været:

Export Expressen
Der har i 2015 deltaget 8 virksomheder i Eksport Expressen og det samlede deltagerantal 
i projektet er 15 virksomheder. Projektet har bidraget med konkret hjælp til aktiviteter, der 
kan bringe de deltagende virksomheder ud på nye markeder. For hver enkelt deltager 
arbejdes der efter en konkret plan, der opfatter alt fra hjælp til indledende analyse og 
markedsscreening til konkrete salgsaktiviteter på de pågældende markeder.
Foruden selve projektet er der i samarbejde med henholdsvis de sønderjyske erhvervsråd 
og Trekantområdet arbejdet på et nyt fælles eksportprojekt på tværs af kommunerne.

ACTURE PARK
Projektet med etablering af den virtuelle oplevelsespark i området langs Tunneldalen fra 
Haderslev til Skrydstrup blev for alvor sat i gang med ansættelsen af en projektleder fra 
oktober måned 2015. ACTURE PARK kører som projekt i foreløbigt 2½ år med støtte fra 
Haderslev Kommune, og målet er at samle minimum 80 partnere og tilbud i en fælles 
markedsføringsplatform, der skal tiltrække flere gæster til de mange aktiviteter i området. 
ACTURE PARK har etableret en hjemmeside, og gang i de første aktiviteter og annoncer. 

Industrioptimering
I første del af året blev der gennemført et optimeringsprojekt hos 8 industrivirksomheder, 
der med stor succes anviste effektiviseringsmuligheder hos alle. Dette meget konkrete 
projekt skal ses som et led i den øgede fokus på Industrisektoren i vores aktiviteter.

Danmarks Produktionscentrum
I forbindelse med Haderslev Kommunes optagelse i Trekantområdet, bliver HER en del af 
de omfattende aktiviteter under overskriften ”Danmarks Produktionscentrum”. En af de 
konkrete fordele er, at der fremover findes specialiserede ressourcer inden for udvikling 
af industrien på tværs af de syv kommuner, og der vil komme en række nye netværk og 
initiativer for industrivirksomhederne, blandt andet i forhold til arbejdsmarkedet.

Iværksætteri og HYPE-projektet
I første halvdel af 2015 blev der gennemført et forprojekt kaldet HYPE (Haderslev Young 
Potential Entrepreneurs). Projektet var med til at skabe fundamentet for det oplæg om ny 
indsats for innovation og iværksætteri, der efterfølgende er lavet af DevelopHER gruppen.

Dambådsprojektet
Arbejdsgruppen har udarbejdet et konkret projektoplæg for genetablering af en dambåd 
i Haderslev og derefter søgt fonde og virksomheder om midler til realisering af projektet 
med forventning om, at det lykkes at skabe basis for en dambåd fra 2016 eller 2017.



PRESSE OG KOMMUNIKATION

HER arbejder løbende med at opnå større synlighed omkring erhvervsudviklingen og  
erhvervsrådets konkrete aktiviteter. 



I 2015 har kontoret registreret omtale af HER 67 gange i de forskellige medier, hvor der 
har været omtale af følgende aktiviteter:

• Erhvervssparring HER
• Samarbejde mellem  

Udviklingscenter Syd og HER
• Nytårskur 2015
• Asylansøgere
• Infomøde om mangel på  

teknisk arbejdskraft
• More Mojn 
• Iværksætteri
• Original
• Generalforsamling
• Ministerbesøg
• Netværkscaféer
• Oplevelsesnetværk
• Forårets store erhvervstræf
• Valgmøde
• Erhvervsklima
• Tilfredshedsanalyse
• Dambådsprojektet 
• ACTURE PARK
• DI analyse
• Industri netværk
• Optagelse i Trekantområdet
• Export Expressen

TV-indslag, video og radio:
• Original video på YouTube
• Bestyrelsesformand Dan Stjernegaard i tv-indslag om tyske byskilte
• Erhvervsdirektør Gert Helenius i forskellige radiointerviews på P4 Syd 

HER har annonceret i forbindelse med følgende aktiviteter:
• Erhvervsavisen - fokus på medlemshverving (Lokalavisen Haderslev)
• Forum Vojens (Lokalavisen Haderslev)
• Fremtidens Haderslev (Lokalavisen Haderslev)
• Vojens Lufthavn profilbrochure
• Nytårskur 2016

PRESSE OG KOMMUNIKATION

Kilde: Dansk Erhvervsfremme medieanalyse 2015



NYHEDSBREVE
Det elektroniske nyhedsbrev er stadig fælles for Haderslev Kommune og HER, så alle der 
vil følge med i, hvad der sker på erhvervsområdet, kan nøjes med at følge med i nyheds-
brevet. Nyhedsbrevet sendes ud hver 14. dag - typisk om onsdagen samt ved enkelte 
særlige anledninger (der er dog en pause i juli måned).

• Antallet af unikke modtagere er 614 (pr. den 12. februar 2016)
• Der blev sendt i alt 24 almindelige nyhedsbreve i 2015

LINKEDIN
Den lukkede gruppe på LinkedIn blev lukket ned og i stedet blev der oprettet en offentlig 
virksomhedsside for HER.  Virksomhedssiden blev oprettet i december 2014 (første opslag 
blev postet 18.03.15).  Alle medlemmer i den lukkede gruppe blev opfordret til at følge 
den nye virksomhedsside. Pr. den 12. februar 2016 er der 246 følgere på siden.

I 2015 har vi:
• Haft 36 opslag
• Fået 168 nye følgere (jan 15 – nov 15)
• 1.242 visninger i gennemsnit på vores opslag

Det sidste halvår af 2015 har vi i gennemsnit haft:
• 54 klik på vores opslag
• 42 synes godt om tilkendegivelser på vores opslag
• 8 delinger af vores opslag


