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ANBEFALINGER FRA PARTNERSKAB FOR LEVENDE BYMIDTER
1. Flere frivillige privat-offentlige bymidtesamarbejder
Anbefaling til:
Staten

Et tæt samarbejde mellem byens private og offentlige aktører er
helt afgørende for at fremme levende bymidter. Bredt forankrede,
formaliserede frivillige bymidtesamarbejder er en central nøgle
til fremtidssikring af bymidterne. For at fremme, at der indgås
flere frivillige privat-offentlige bymidtesamarbejder, opfordres
regeringen til at formidle potentialet i at indgå brede og formelle
bymidtesamarbejder og stille vejledning og værktøjer til rådighed.

2. Nyt videnscenter for danske bymidter

Anbefaling til:
Erhvervslivet, staten,
kommunerne

For at sikre kompetenceudvikling, vidensdeling og rådgivning
af de danske bymidtesamarbejder bør de centrale aktører gå
sammen om at udvikle og oprette et nationalt medlemsfinansieret rådgivnings- og videncenter. Staten bør bidrage økonomisk til
etablering af videnscentret.
Formålet med videnscentret bør primært være at understøtte indgåelse af privat-offentlige bysamarbejder mhp. at skabe
levende bymidter. Dette kan fx foregå ved at opsamle og formidle
viden og erfaringer om bysamarbejder, tilbyde rådgivning og
gennemføre kompetenceudviklings- og uddannelsesforløb. Videnscentret vil dog også kunne opsamle øvrig viden om udviklingen i bymidterne og tilbyde rådgivning inden for andre emneområder end bysamarbejder.

3. Aktivere brancheforeninger og butikskæder i udviklingen af bymidten
Anbefaling til:
Erhvervslivet

Samarbejdet og dialogen med brancheforeninger og store butikskæder bør styrkes for at sikre, at de tilskynder de lokale butikker
til at indgå i lokale bymidtesamarbejder. Lokalt bør der tages
afsæt i at styrke bymidternes handelsmiljøer og i forretningernes
businesscases.

4. Helhedsorienteret strategi for levende bymidter
Anbefaling til:
Kommunerne

For at sikre langsigtet lokalpolitisk fokus på bymidten bør kommunerne sikre en helhedsorienteret strategi for bymidten med
henblik på at styrke dialog og koordinering af bymidteindsatsen i
kommunen. Det kan fx ske i form af et fælles strategisk ophæng
for de eksisterende erhvervs- og turismestrategier og planlægningen for detailhandel i form af en strategisk udviklingsplan eller
gennem en større samtænkning af de eksisterende strategier og
planer.

5. Løbende opfølgning på udviklingen i bymidterne

Anbefaling til:
Staten

Staten bør følge udviklingen i bymidterne tæt, herunder udbredelsen og konsekvenser af de udlagte aflastningsområder og
effekterne af corona, og løbende overveje behovet for justering af
planlovens detailhandelsregler. Detailhandelsredegørelsen, som
udarbejdes hvert 4. år, bør fremover obligatorisk indeholde en
opfølgning på udviklingen i bymidterne.
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6. EU-Strukturfondsmidler til levende bymidter
Anbefaling til:
Staten

Regeringen opfordres til at formulere programmerne for EU’s
strukturfonde 2021-2027, så de kan understøtte oprettelse af
frivillige privat-offentlige bymidtesamarbejder og andre indsatser
for levende bymidter.

7. Nye byfornyelsesmidler til levende bymidter
Anbefaling til:
Staten

Regeringen bør styrke omstillingen af bymidterne gennem nye
byfornyelsesmidler fx med henblik på at udnytte potentialet i
bevaringsværdige ejendomme eller skabe nye multifunktionelle
mødesteder.

8. Flere offentlige bylivsskabende funktioner i bymidterne

Anbefaling til:
Staten og
kommunerne

Levende bymidter skal styrkes ved at fremme beslutninger om
placering af offentlige bylivsskabende funktioner i bymidten, fx
uddannelsesinstitutioner, bibliotek, sundhedshus eller kultur-,
fritids- og foreningsfunktioner.

9. Styrke bymidteerhvervet gennem erhvervsfremmesystemet
Anbefaling til:
Staten

For at styrke nye forretningsmodeller og innovation skal det sammenhængende erhvervsfremmesystem have et specifikt fokus på
levende bymidter som en fællesnævner for projekter og indsatser
for bymidteerhvervene, evt. i sammenhæng med de eksisterende
turismeindsatser. Erhvervshusene skal have de rette kompetencer på området. Vejledningen til bymidteerhvervene vedr.
ansøgning om erhvervsfremmemidler skal styrkes og tilpasses
målgruppen.

10. Professionalisering af erhvervsfremme-ansøgninger

Anbefaling til:
Erhvervslivet

For at sikre udvikling af bymidteerhvervene mht. fx digitalisering
og nye forretningsmodeller, bør det lokale erhverv og den lokale
erhvervsservice gå sammen i partnerskaber om at søge erhvervsfremmemidler.

11. Aktivere ejendomsejere i udviklingen af bymidten

Anbefaling til:
Kommunerne og
erhvervslivet

Ejendomsejerne er væsentlige aktører i omstillingen af bymidterne. For at sikre tættere inddragelse og aktivering af ejendomsejere skal der i højere grad tages udgangspunkt i deres forretningsmodel fx gennem værktøjer og kompetencer til at forberede
dialogen med ejendomsejerne.

12. Øget data- og vidensdeling
Anbefaling til:
Staten

Staten bør i højere grad stille data og viden til rådighed. Det kan
være data om befolkningsudvikling, udvikling i detailhandel og
forbrug, turisme- og erhvervsudvikling. Det er afgørende med
præcise og aktuelle data på by- og kommuneniveau.
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