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Året 2020 vil af alle for altid blive huske som året, hvor vi for første gang i nyere tid blev ramt af en lam-
mende pandemi. Beretningen for Erhverv Hjørrings virke i dette år, vil derfor uløseligt hænge sammen her-
med.   
 
Den 30. januar omtalte vi i vores nyhedsmail – ErhvervsNyt – en undersøgelse, som Lederne havde fået fo-
retaget blandt knapt 1.100 privatansatte ledere i Nordjylland.  
 
Generelt ventede lederne, at der i 2020 kommer endnu mere gang i hjulene. Seks ud af ti nordjyske ledere 
forventede stigning i omsætning og overskud. Største bekymring var arbejdskraften, hvor halvdelen af le-
derne forudså problemer med at skaffe arbejdskraft nok. 
 
Ved indgangen til året var også Erhverv Hjørrings strategi, budget og handleplan lagt fast. Indsatsen for 
2020 var drøftet og besluttet af bestyrelsen, og der forelå planer for eksekveringen.  
 
Ambitionerne var høje, mangel på arbejdskraft var et vigtigt fokusområde for Erhverv Hjørring, og optimis-
men var stor. Dog rumsterede det på den internationale bane: Virus i Kina, politisk uro i USA og Brexit, men 
generelt gik det godt i Danmark. 
 
Det blev med ét slag vendt den 11. marts, hvor Statsmisteren holdt den første af mange kommende presse-
konferencer. Danmark skulle lukkes ned for at mindske corona-smittespredningen. 
 
Dermed blev 2020 også et markant anderledes år for Erhverv Hjørring, hvor planlagte opgaver og medlems-
tilbud måtte tages op til revision med henblik på overvejelser om, og i givet fald hvordan vi kunne gennem-
føre disse. 
 
Få havde måske forestillet sig, at en sådan situation kunne opstå, og udfordringerne var derfor kolossale for 
vores erhvervsliv, der ligesom kulturlivet, uddannelsesinstitutionerne, det offentlige og alle vi borgere 
skulle finde nye måder at agere på – såvel professionelt som privat. 
 
I Danmark kunne vi drage fordel af vores digitale kompetencer, og en effektiv digital infrastruktur. Vi blev 
hurtigt fortrolige med Teams, Skype og Zoom og fandt nye måder at arbejde sammen på – med afstand. 
 
Også vores sekretariatsfunktion, som varetages af Hjørring ErhvervsCenter, stod overfor store opgaver med 
at håndtere såvel krisesituationen som fortløbende opgaver. Samtidig med, at en lang række vækstoriente-
rede iværksætter- og virksomhedsopgaver, skulle håndteres, skulle der fokus på krisehjælp. 
 
I Erhverv Hjørring blev det øjeblikkeligt vigtigt sammen med erhvervscentret at fokusere på den kommuni-
kative indsats med bl.a. hyppige nyhedsmails med information og vejledning om, hvor der kunne hentes 
information og hjælp. 
 
Vi kan konstatere, at udfordringerne har ramt branchemæssigt forskelligt. Nogle brancher har mærket 
fremgang, nogle har kunnet klare skærene ved at tilpasse sig, mens andre har oplevet et katastrofalt år. 
 
Dog med den totale nedlukning af kommunerne her i nord, som undtagelse. Den ramte alle hårdt og sta-
tens kommunikationsstrategi var helt sikkert effektiv, men gjorde også helt uoprettelig skade på landsdelen 
i lang tid efter genåbning. Rigtigt meget gik helt i stå, og det var vanskeligt at forholde sig til andet end kri-
sehåndtering i virksomhederne. Samlet set har vores erhvervsliv lidt milliardtab. 
 
Der blev lukket op for vores kommunegrænser efter 14 dage, lidt tidligere end forventet og optimismen 
kom tilbage, for så atter at blive slået tilbage i begyndelsen af december, hvor der igen blev lukket kraftigt 
ned.  
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2020 har således været et markant anderledes år, men uanset situationen har Erhverv Hjørring dog i videst 
muligt omfang videreført både det erhvervspolitiske arbejde og de medlemsrettede tilbud. 
 
Som en konsekvens af corona-situationen måtte Erhverv Hjørrings generalforsamling for 2019 udsættes og 
blev således først gennemført den 28. august 2020. Dermed kom denne generalforsamlings beretning na-
turligt også ind på en række ting, som fandt sted i 2020. 
 
På generalforsamlingen fik Erhverv Hjørring nyt formandskab. Tidligere formand Henrik Willadsen og næst-
formand Ole Peter Christensen stillede ikke op til genvalg efter at have varetaget posterne helt fra er-
hvervsforeningens start. Endnu engang vil jeg gerne udtrykke den største tak for deres indsats. 
 
På et efterfølgende konstituerende møde blev jeg ny formand, og Dorte Hovaldt blev næstformand og året 
har som allerede omtalt ikke givet de bedste betingelser for det nye formandskab. 
 
Også flere arrangementer i 2. kvartal måtte aflyses eller udskydes.  Men ét var vores arrangementer, noget 
andet og vigtigere var, hvordan vores medlemmer klarede krisen. 
 
I Erhverv Hjørring var det derfor vigtig hurtigt at danne os et overblik over, hvordan denne krise påvirkede 
vores medlemmer, så vi sammen med erhvervscentret kunne vurdere, hvor der skulle sættes ind med un-
derstøttende hjælp. 
 
Vi gennemførte derfor en medlemsanalyse sidst i april, hvor vi spurgte vores medlemmer hvordan Corona-
situationen påvirkede virksomhederne. Svarene her gav os vigtig information som kunne bruges både på 
den korte og den lange bane.  
 
I Erhverv Hjørrings bestyrelse har vi forholdt os til disse besvarelser og på baggrund heraf har vi hen over 
2020 iværksat handlinger sammen med Hjørring Erhvervscenter, der kunne hjælpe vores medlemmer.  
 
Erhverv Hjørring har i 2020 også haft stort fokus på den kommunikative indsats og håber, at alle vores med-
lemmer har følt sig godt informeret om hjælpemuligheder, og er blevet inspireret til egne initiativer ud fra 
andres erfaringer. 
 
For Erhverv Hjørring er det vigtigt, at vi står sammen, og at vi hjælper hinanden! 
 
Selvsagt har pandemien været det helt overskyggende emne på vores bestyrelsesmøder i 2020, men også 
andre emner har haft vores fokus. Et af emnerne er etablering af Hjørring Kommunes Erhvervsråd.  
 
 
Hjørring Kommunes Erhvervsråd. 
 
I forbindelse med nedlæggelsen af Hjørring ErhvervsCenter som fond og overdragelse af aktiviteterne til 
kommunalt regi, blev også fondens bestyrelse nedlagt.  
 
I denne bestyrelse havde Erhverv Hjørring hidtil ført erhvervspolitiske drøftelser med borgmesteren samt 1. 
og 2. viceborgmester, idet Erhverv Hjørring havde udpeget de fire erhvervsrepræsentanter i den 7-perso-
ners store bestyrelse.  
 
Hjørring Kommune ønskede, efter fondsbestyrelsen var nedlagt at etablere et nyt rådgivende forum, af in-
teressenter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, organisationer og repræsentanter fra byrådet, 
hvor spørgsmål af fælles erhvervsmæssig interesse kunne tages op til drøftelse.  
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Erhvervsrådet er rådgivende for økonomiudvalget og byrådet i forhold til erhvervsudvikling bredt set og i 
forhold til opgavesættet for Hjørring Kommunes lokale erhvervsservice.  
 
Det er erhvervsrådets opgave at være med til at sikre gode betingelser for vækst og udvikling i kommunens 
erhvervsliv.  
 
Rådet har 15-18 medlemmer, heraf 5 politikere med borgmesteren som født formand. 
 
Erhverv Hjørring kunne udpege 3 repræsentanter og her besluttede Erhverv Hjørring, at det er det til en-
hver tid siddende formandskab (adm. dir. Peter Hvilshøj (Nordjyske Jernbaner) og indehaver og arkitekt 
Dorte Hovaldt (Arkitektfirmaet Hovaldt)), og desuden pegede Erhverv Hjørring på direktør Karl Henrik Laur-
sen (Nordsøen Forskerpark & Oceanarium), der ligeledes sidder i Erhverv Hjørrings bestyrelse. 
 
Derudover udpeges 3 repræsentanter fra erhvervslivet af kommunalbestyrelsen i dialog med Erhverv Hjør-
ring, og det blev: Direktør Ole Peter Christensen (Spar Nord), frysehuschef Morten Jensen (Claus Sørensen 
A/S) og adm. dir. Jesper Holm Thorstensen (Rolltech). 
 
Endvidere blev der udpeget repræsentanter fra DI, Dansk Byggeri, Horesta, Dansk Erhverv, EucNord og LO 
til erhvervsrådet. 
 
Erhvervsrådet har i 2020 pga. corona-situationen kun afholdt ét møde, hvor der dels blev givet en introduk-
tion til erhvervsrådet, dels var tema-drøftelser om den erhvervsservice, der tilbydes kommunens virksom-
heder samt hvor det blev drøftet hvilke konsekvenser corona-situationen har givet for virksomhederne. 
 
Det bliver spændende at følge, i hvilket udstrækning Hjørring Kommune vil inddrage Erhvervsrådet i de er-
hvervspolitiske beslutninger. Det vil tiden kun vise. Det har dog været overraskende, at Hjørring Kommune 
ikke har ønsket at inddrage Erhvervsrådet i de indledende drøftelser i forbindelse med den påtænke om-
lægning af den lokale erhvervsservice. Herom lidt mere senere. 
 
 
Øvrige fokusområder for Erhverv Hjørring i 2020. 
 
Af yderligere emner der har været drøftet på bestyrelsesmøderne i 2020 kan bl.a. nævnes: Medlemspleje, 
turisme, detailhandlen og bosætning. 
 
Medlemspleje 
 
I 2020 har det været bestyrelsens store fokus at understøtte vores medlemmer i krisesituationen. Dette 

både via den erhvervspolitiske indsats, via arrangementer og via kommunikative tilbud. Ved årets udgang 

var det derfor glædeligt at konstatere, at Erhverv Hjørring fortsat har medlemmernes store opbakning: 

- Erhverv Hjørring havde ved udgangen af 2020 i alt 402 betalende medlemmer mod 397 med-

lemmer ved udgangen af 2019. Hertil omtrentligt 100 iværksættermedlemmer der er gratis 

medlem i ét år (tilsvarende i 2019). 

 

- Fordelingen af vores medlemmer på størrelse matcher den generelle virksomhedssammensæt-

ning i vores kommune (Erhverv Hjørring har procentuelt lidt færre medlemmer med 0-5 an-

satte og lidt flere medlemmer med over 50 ansatte end det generelle billede) . 

 



Formandens skriftlige beretning, Erhverv Hjørring, 2020 
 

 

4 

 

- Den geografiske fordeling af medlemmer modsvarer omtrentligt byernes størrelse i vores kom-

mune. 

 
Turisme  
 

Turismebranchen blev ramt hårdt af corona-situationen, og af den grund kom Erhverv Hjørring hurtigt 
på banen med politiske udmeldinger om behovet for hurtigt fokus på og hjælp til turismebranchen.  
 
Vendsyssel blev særligt hårdt ramt i og med at rejseaktiviteterne for såvel danskere som udlændinge 
blev sat på stand by.  
 
Specielt hårdt ramte det i perioden hvor de syv nordjyske kommuner, herunder Hjørring Kommune, blev 
fuldstændigt lukket ned.  
 
Såvel den konkrete akutte problemstilling, hvor kommunegrænse-lukningen stoppede al pendling og 
handel kommunerne i blandt, som de langtrækkende konsekvenser affødt af negativ omtale af Nordjyl-
land som nyt epicenter for ny corona-variant, var voldsomt udfordrende. 
 
Nordjylland er – bortset fra København – Danmarks vigtigste turistdestination og af stor betydning for 
vores økonomi, og der er mange arbejdspladser på spil. 
 
Erhverv Hjørrings bestyrelse og sekretariatet forholdt sig kontinuerligt og aktivt til situationen.   

 
Detailhandel 
 

Også detailhandlen har været voldsomt hårdt ramt, og Erhverv Hjørring har derfor gennem corona-året 
forholdt sig til den situation.  
 
Allerede i marts var Erhverv Hjørrings formand fremme med en kraftig appel til os alle, som kort kunne 
udtrykke således: ”Brug penge! Det skal vi gøre for at holde Danmark i gang. I krisesituationen er det 
samfundssind at bruge penge”. 

 
I regi af Hjørring Erhvervscenter blev en række webinarer og tilbud sat i værk, for at understøtte hand-
len og sidst på året gennemførte Erhverv Hjørring sammen med netværket Erhverv Hjørring DYNAMIC 
en ”julehjælps-kampagne” rettet mod detailhandlen. 
 
Erhverv Hjørring, Erhverv Hjørring DYNAMIC og Hjørring Kommune bidrog hver med 50.000 kr. til et fæl-
les detailhandelsinitiativ iværksat af Erhverv Hjørring. Pengene blev givet til detailhandels- og borgerfor-
eninger i kommunens fem største handelsbyer til gennemførelse af aktiviteter i foreningerne, der kunne 
tiltrække flere handlende.  
 
Samtidig gennemførtes en stor annoncekampagne finansieret af Erhverv Hjørring DYNAMIC, hvor der 
blev opfordret til, at vi alle handler lokalt. 
 
Initiativet blev taget imod med stor tak fra detailhandlen. 

 
Bosætning. 
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Erhverv Hjørring har også i 2020 været aktiv partner i projektet ”Husker du Hjørring”. Trods corona-situ-
ationen har der været arbejdet med at synliggøre bosætnings- og jobmuligheder i vores kommune via 
en lang række case-historier og jobopslag på FB-profilen ”Husker du Hjørring”. 
 
Erhverv Hjørring er sammen med Erhverv Hjørring DYNAMIC og Hjørring Kommune partner på projektet 
til og med 2021.  
 
Projektet blev igangsat i 2019 som et 3-årigt initiativ med afsæt i den stigende bekymring for mangel på 
arbejdskraft.  
 
Erhverv Hjørring har også i 2020 forholdt sig aktivt til projektet som i lyset af corona-situatioen har 
måtte justere de kommunikative budskaber og resultatforventningerne.  

 

 
Aktiviteter og arrangementer i 2020. 
 
Der blev i 2020 planlagt følgende Erhverv Hjørring arrangementer (hvor der måtte corona-aflyses, er dette 
anført): 
 

• Nytårskur på Nordsøen Forskerpark & Oceanarium med ca. 260 deltagere, borgmestertale og indlæg 
ved Svend Brinkmann. 
 

• Stort skolearrangement med Svend Brinkmann som oplægsholder. Ca. 500 elever fra afgangsklasser 
på Hjørring Gymansium & HF og EUC Nord samt studerende fra UCN deltog.  
 

• Generalforsamling og Business Get Together med uddeling af initiativpris samt kåring DYNAMIC Start-
Up Challenge vindere. 
 

• BRUNCH-arrangementer:  
o Salg – smøg ærmerne op og forstå så de kunder 
o Influencer marketing - aflyst  
o Styrk din virksomheds forandringskapacitet 

 
• BOOST-arrangementer:  

o Karriere, kemo og kampgejst  
o Nærværende kommunikation – aflyst 

o Sådan skaber du en succesfuld abonnementsforretning 
 

• VISIT-arrangementer:  
o Besøg på Stationen 
o Besøg hos Nordsøen Forskerpark & Oceanarium blev udskudt til 2021 

 
• Erhverv Hjørring Stafetten blev indledende planlagt, men blev så udskudt og siden aflyst. 

 

• StartUp Event 2020 med bl.a. uddeling af Erhverv Hjørrings Iværksætterpris blev aflyst. Iværk-

sætterprisvinderen er fundet, men kåringen afventer en passende mulig lejlighed i 2021.  
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Opsummering på 2020. 
 
Når regnebrættet for 2020 skal gøres op, kan der kigges på statistikker og tal med information om beskæfti-
gelses- og ledighed-udvikling, branchemæssige forskelle, omsætningsrater, eksport/import-situationen og 
meget mere.  
 
Vi vil i Erhverv Hjørring også forholde os til sådanne informationer. Ikke mindst for at blive klogere på tinge-
nes tilstand, men også for at kunne varetage vores medlemmers interesser og udvikle foreningens virke og 
tilbud. 
 
Men man kan også kigge tilbage på året gennem mere subjektive briller. Hvordan har det påvirket os? Hvad 
har vi lært? Hvor kan vi forandre fremover?  
 
2020 har været et barskt år for alle, ikke kun i Danmark men i hele verden. Såvel personligt som professio-
nelt, men der er nogle positive ting, som vi kan tage med os. 
 
Vi har lært meget på det digitale område. Nye kompetencer er kommet til og mange processer og funktio-
ner er blevet optimeret. Vi har lært, at vi kan komme i dialog med hinanden uden at skulle bruge tid og res-
sourcer på at transportere os til møder. Der er også sparet mange tons Co2 på den måde. 
 
Medarbejdere og ledelsen i vores virksomheder har vist kolossal tilpasningsevne og forandringsparathed og 
har fundet kreative måder at håndtere dagligdagen, så produktion og serviceleverancer har kunnet videre-
føres.  
 
Mange, ikke mindst små virksomheder og detailhandlen, har tænkt nyt og kreativt. Webshops er udviklet 
og taget i brug med ekspresfart, nye varer og serviceydelser er kommet til og måden at kommunikere med - 
og sælge til – kunderne på, er udviklet. 
 
Vi er i Danmark generelt gode til innovation og hurtig omstilling, når nye muligheder opstår. Det kan vi 
fremover bruge både på nærmarkedet, men også i forhold til at vores virksomheder i større grad kan agere 
i hele landet og videre ud på udemarkederne.  
 
På det grønne område, har corona-krisen øget vores bevidsthed om vigtigheden heraf. Dette gælder ikke 
mindst også i forhold til at se grønne forretningsmuligheder og muligheder for at øge konkurrencekraften 
ved at minimere ressourceforbruget.   
 
Det er sådanne ting vi kan tage med os fremover. Det gælder om at se muligheder og tage handling herpå.  
 

Hjørring Kommunes erhvervsservice 

Det var mange ord om 2020, som jo er det formandens beretning naturligt, skal omhandle, men jeg vil her 
afslutningsvist ikke undlade at komme ind på et emne, der har optaget vores bestyrelse i indeværende år. 
Og det drejer sig om den fremtidige organisering af Hjørring Kommunes erhvervsservice. 
 
Som det de fleste bekendt, er forhistorien den, at Hjørring ErhvervsCenter ved indgangen til 2020 blev om-
lagt fra at være drevet i en fonds-struktur med armslængde til kommunen, til at blive lagt ind i den kommu-
nale forvaltning. 
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Det var ikke med Erhverv Hjørrings gode vilje, da vi altid har set armslængde-princippet som en styrke, der 
gav erhvervslivet ejerskab og deraf følgende opbakning til erhvervscentret og dets opgaver. 
 
Nu blev det så alligevel sådan. Det er kommunen, der betaler det meste til erhvervscentret, og det var et 
politisk ønske, som vi så måtte tage til efterretning. 
 
Bo Geertsen gik fra at være direktør i fonden til at være erhvervschef med reference til kommunaldirektø-
ren, og medarbejderne blev virksomhedsoverdraget til kommunen. 
 
Nu her ved indgangen til 2021, tager kommunen så næste skridt. Nu skal det undersøges, hvordan der fra 
og med 2022 kan spares yderligere 1 mio. kr. på kommunens erhvervsservice. 
 
Besparelserne har tidligere været varslet i og med, at kommunen som en konsekvens af erhvervsfremmere-
formen i 2018 besluttede, at man ville spare i alt 1,6 mio. kr. når reformen var færdigimplementeret. 
600.000 kr. blev sparet fra erhvervscentrets budget i 2019, og nu skal den sidste million så findes. 
 
Den 2. februar 2021 modtog Erhverv Hjørring så materiale fra Hjørring Kommune omkring påtænkt igang-
sættelse af proces. Opgaven er at få beskrevet en ny model for organisering af erhvervsservicefunktionen i 
kommunen fra og med 2022. En model, som skal give mulighed for realisering af de yderligere besparelser. 
 
Man ønsker tre modeller undersøgt: 
 

1. Tilførsel af midler i forbindelse med kommunens budgetlægning for 2022-2025 
2. Tilpasse opgaverne indenfor den nuværende organisering 
3. Samtænke flere erhvervsrettede indsatser. 

 
Som altid vil Erhverv Hjørring gerne indgå i et konstruktivt samarbejde, når vi bliver indbudt til dette, men 
det materiale, vi modtog, efterlader det klare indtryk, at beslutningen om ny organisering allerede er truf-
fet.  
 
Denne opfattelse har vi, da der alene er udarbejdet en procesplan for mulighed nr. 3, altså ”Samtænke flere 
erhvervsrettede indsatser”. En model der indebærer en sammenlægning af Hjørring Erhvervscenter med 
Jobcentrets Virksomhedsservice-funktion. 
 
Erhverv Hjørrings er alene blevet tilbudt at udpege to virksomhedsrepræsentanter til én af tre undergrup-
per i arbejdet med at beskrive model 3.  
 
Vi har påpeget overfor kommunen, at hvis Erhverv Hjørring alene er indbudt i arbejdet for at legitimere en 
kommende beslutning, som allerede på nuværende tidspunkt er truffet, anser vi arbejdet som på skrømt. 
Vi mener, at oplægget underminerer forestillingen om en åben og ærlig drøftelse af alle muligheder. 
 
Erhverv Hjørring ønsker naturligvis også at bidrage til belysning af de to første muligheder, hvis ikke som 
indbudt, så på eget initiativ.  
 
Vi ser det som en degradering af Erhvervsservice fra først en delvis autonom instans med egen bestyrelse, 
derefter til en kommunaliseret afdeling under kommunaldirektøren, for så at blive en underafdeling i det 
kommunale administrative hierarki, hvilket vi finder er et meget uheldigt signal over for erhvervslivet. Det 
er efter vores mening uambitiøst og efterlader i princippet kommunen uden en egentlig erhvervschef. 
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Der er ikke brug for yderligere kommunalisering af Erhvervsservice og en sammenlægning med Virksom-
hedsservice. Der er tale om to meget forskellige kulturer og to meget forskellige måder at engagere sig i 
forhold til – og bidrage til – erhvervslivet.  
 
Erhverv Hjørring anbefaler, at Erhvervsservice også i en fremtidig kommunal struktur placeres i tilknytning 
til Økonomiudvalgets og dermed borgmesterens virke. Etableringen af det nye Erhvervsråd, der knap endnu 
er kommet i gang med dets arbejde, er etableret under denne forudsætning. 
 
Erhverv Hjørrings bestyrelse har fremsendt disse holdninger skriftligt til Hjørring Kommune inden Økonomi-
udvalgets behandling af sagen den 10. februar 2021.  
 
Som tidligere nævnt er det også overraskende og skuffende, at processen med den ny organisering er kørt 
helt udenom Hjørring Kommunes Erhvervsråd til trods for at rådets formål netop  er at være rådgivende for 
økonomiudvalg og byråd i forhold til erhvervsudviklingen bredt set og i forhold til opgavesættet for Hjørring 
Kommunes lokale erhvervsservice. 
 
Hvis udfaldet alligevel bliver at det, vi i dag kender som Hjørring Erhvervscenter, bliver sammenlagt med 
jobcentrets virksomhedsservice, vil det betyde, at vi i Erhverv Hjørring må afklare, hvorledes vi fremover og 
i hvilket omfang vi kan benytte Hjørring ErhvervsCenter som sekretariat.  
 
Vi har igennem mange år i Erhverv Hjørring hyldet og arbejdet for et tæt og godt samarbejder med kommu-
nen, og det har i vid udstrækning kunne realiseres til begge parters tilfredshed i kraft et handlekraftigt og 
selvstændigt erhvervscenter, med ledelse af en direktør/erhvervschef med reference på højeste niveau i 
kommunen, som fælles omdrejningspunkt. 
 
Det har givet anerkendelse og respekt i erhvervslivet, og det har givet Erhverv Hjørring et godt fundament 
for vores erhvervsforenings virke og store opbakning fra medlemmerne. 
 
Vi håber ikke, at Hjørring Kommune vil sætte dette på spil for at realisere en besparelse i den omtalte stør-
relsesorden.  
 
Med denne lidt dystre afslutning, vil jeg runde vores generalforsamling af med at rette en stor tak til alle 
vores medlemmer for opbakning, til alle vores samarbejdspartnere, til mine bestyrelseskolleger for gode 
dialoger og højt engagement og til vores sekretariat – Hjørring ErhvervsCenter – som har hjulpet os med at 
realisere vores planer og visioner. 
 
Til sidst vil jeg takke borgmester, byrådet og kommunens direktion for et godt og tillidsfuldt samarbejde. Et 
samarbejde, som jeg er sikker på, også vil føre os sikkert igennem de kommende drøftelser omkring den 
lokale erhvervsbetjening. Vi har brug for hinanden og de bedste løsninger skabes sammen. 
 

 


