Etnisk
Erhvervsfremme
Alle kommuner i Danmark, der vil udvikle og styrke vejledningsindsatsen over for
etniske iværksættere og virksomhedsejere, kan trække på og få gavn af den viden
og de kompetencer m.v., som Center for Etnisk Erhvervsfremme udvikler.

Baggrund
Initiativet Etnisk Erhvervsfremme er skabt af et partnerskab mellem: Integrationsministeriet, Økonomi- og
Erhvervsministeriet (ved Erhvervs- og Byggestyrelsen), Aalborg, København, Odense, Slagelse, Vejle og Århus
Kommuner samt regionerne.
Etnisk Erhvervsfremme er et af resultaterne af regeringsgrundlaget fra 2007 og sigter på at samle lokale, regionale og
nationale kræfter og kompetencer i en styrket og koordineret indsats inden for etnisk iværksætteri. Hensigten med Etnisk
Erhvervsfremme er at forene integrations-, beskæftigelses- og erhvervspolitik og sætte fokus på det uudnyttede
vækstpotentiale på alle tre områder. Initiativets løbetid er i første omgang 4 år.

Formål
Etnisk Erhvervsfremme skal fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og virksomhedsejere.
Desuden skal Etnisk Erhvervsfremme være med til at hæve vækst- og innovationsniveauet i nye virksomheder med
nydanske ejere.

Målgrupper
Den primære målgruppe for Etnisk Erhvervsfremme er nydanske iværksættere og virksomhedsejere. Der er i initiativet
særligt fokus på:
Nydanske virksomhedsejere
Nydanske unge på ungdomsuddannelserne
Nydanske kvindelige iværksættere
Expats/medfølgende ægtefæller
Den sekundære målgruppe er aktører inden for det etablerede erhvervsfremmesystem, private rådgivere, organisationer
og andre, der har behov for mere viden om nydanske iværksættere og virksomhedsejere.
Den sekundære målgruppe er særdeles vigtig for at skabe sammenhæng og smidig overgang til det etablerede
erhvervsfremmesystem, så parallelsystemer undgås.

Nationalt videnscenter
Etnisk Erhvervsfremme består af et nationalt videnscenter, der er placeret i Århus hos Væksthus Midtjylland.
En af de allervigtigste opgaver for det nationale videnscenter er at formidle metoder og best practice til interesserede
kommuner, der efterspørger viden til udvikling af deres vejledningsindsats over for nydanske iværksættere.
Konsulenterne, som er ansat i det nationale videnscenter stilles således til rådighed ude i kommunerne, hvor de kan
bidrage med sparring, værktøjer og metoder, kompetenceudvikling, erfa-grupper, ambassadørkorps, markedsføring
(presse, iværksætterkonkurrencer, netværksarrangementer osv.).

Modelkommuner
Den primære og opsøgende vejledning i Etnisk Erhvervsfremme foregår ikke i det nationale videnscenter, men i seks
lokale enheder eller modelkommuner – som de også benævnes.
De seks modelkommuner er placeret i følgende kommuner:
Københavns Kommune / Region Hovedstaden
Århus Kommune / Region Midtjylland
Odense Kommune / Region Syddanmark
Vejle Kommune / Region Syddanmark
Aalborg Kommune / Region Nordjylland
Slagelse Kommune / Region Sjælland
De seks modelkommuner er enten erfarne dvs. med mange års erfaring og specialisering inden for etnisk vejledning –
eller er startet helt fra bunden med at udvikle en sådan indsats.
Målet med modelkommunerne er derfor – dels at booste den eksisterende indsats hos erfarne kommuner – dels at
udvikle nye muligheder hos ”uerfarne” kommuner. Det sker via den fælles videnopsamling og -formidling, profilering og
positionering.

Der er indgået resultatkontrakter mellem Centret for Etnisk Erhvervsfremme og de seks lokale enheder, der beskriver og
præciserer aktiviteter, resultatmål og økonomi mv. Indsatsen i modelkommunerne finansieres af Integrationsministeriet,
samt af kommunerne selv.

Hvad kan kommuner i Danmark bruge Etnisk Erhvervsfremme til?
Nye interesserede kommuner kan trække på centrets viden, rådgivning og kompetenceudvikling, der i omfang kan
variere alt efter kommunernes forskellige ambitioner, behov og ressourcer. Der er særligt tre tilbud, der gør sig
gældende:
Rådgivning
Deltagelse på temaarrangementer
Kompetenceudviklingsforløb
Rådgivning
Rådgivning til den enkelte kommune gives lokalt og skræddersyes efter den enkelte kommunes behov. Der vil typisk
være brug for et eller flere rådgivningsmøder af forskellig type:
Udvikling af strategi, organisatorisk set-up, samarbejdsrelationer, skræddersyet kompetenceudviklingsforløb
mv., hvor to eller flere relevante ledelsesrepræsentanter fra kommunens afdelinger inden for erhvervsudvikling,
beskæftigelsesindsats og integration modtager rådgivning eller sparring.
Udvikling af ny praksis og brug af nye metoder, hvor to eller flere vejledere fra integrations-, beskæftigelses- og
erhvervsområderne modtager undervisning i at bruge og indføre best practice - tilpasset de lokale behov og
strukturer.
Deltagelse på temaarrangementer
Etnisk Erhvervsfremme deltager gerne som oplægsholder på fx temaarrangementer, ligesom Etnisk Erhvervsfremme
gerne hjælper i processen med at udvikle temaarrangementer. Sådanne temaarrangementer kan skræddersyes efter den
enkelte kommunes behov. Det kan være et eller flere arrangementer af forskellig type:
Styrkelse af den etniske vejledningsindsats og identifikation af den enkelte kommunes muligheder og
udfordringer, hvor en større gruppe af medarbejdere, udviklingskonsulenter og ledere fra relevante
afdelinger/institutioner modtager oplæg og proceskonsultation (evt. i forbindelse med et personalemøde).
Videreformidling af best practice og nye metoder samt udvikling af ny praksis i kommunen, hvor udvalgte
vejledere fra integrations-, beskæftigelses og erhvervsområderne modtager undervisning, vejledning og
proceskonsultation af etnisk iværksætterkonsulent.
Kompetenceudviklingsforløb
Kompetenceudviklingsforløb anbefales særligt til kommuner, der lokalt ønsker at udvikle og forankre en forstærket
indsats over for en eller flere målgrupperne: Virksomhedsejere, unge, kvinder eller expats. Kompetenceudviklingsforløb
er tiltænkt de vejledere/konsulenter, der er udset til at være det udførende led og skal varetage kommunens etniske
vejledningsindsats på sigt.
Kompetenceudviklingsforløb foregår oftest i regionalt regi som et samarbejde med to eller flere kommuner, der har
samme behov for kompetenceudvikling. Det er et forløb over flere dage – alt efter de deltagende kommunernes behov.
De deltagende kommuner kan efterfølgende også deltage i den nationale erfa- og netværksgruppe, hvor der løbende og
systematisk foregår erfaringsudveksling og vidensdeling mellem de seks modelkommuner og andre kommuner tilknyttet
Etnisk Erhvervsfremme.

