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Allerede igangsatte og mulige nye initiativer til at understøtte erhvervslivet
Indledning
Covid-19 har sat det danske samfund under pres. Regeringen har iværksat en lang række af tiltag,
herunder opfordring til ikke at forsamles, lovændringer, suspendering af beskæftigelsesindsatsen og
hjemsendelse af alle offentligt ansatte uden kritiske funktioner, ligesom der er iværksat flere
hjælpepakker med henblik på i videst muligt omfang at undgå afskedigelser og virksomhedslukninger.
Assens Kommune varetager en række kritiske funktioner på social- og ældreområdet. Ud over at
opretholde den daglige drift i en situation med stadig flere sygemeldinger blandt borgere og ansatte,
forberedes en situation, hvor antallet af smittede kan eskalere. Der ses bl.a. på muligheder for
rekruttering af tidligere ansatte, studerende og ledige, efteruddannelse og omplacering af hjemsendte
medarbejdere. Sideløbende hermed har Assens Kommune en vigtig opgave med at opretholde et
kriseberedskab på dagtilbudsområdet og sikre, at såvel sygehuspersonale, personale inden for
plejesektoren og de private ansatte, kan få passet deres børn.
Vilkårene for kommunens mange små og store virksomheder er historisk vanskelige. Der er et
presserende behov for hurtig statslig støtte. Regeringen og folketingets partier over en bred kam har da
også været hurtigt ude med forskellige hjælpepakker. Men behovet for hjælp stopper ikke her.
Nærværende notat er opdelt i to dele. Første del beskriver de igangværende initiativer som Assens
Kommune aktuelt forestår, eller er en aktiv part i, med henblik på at understøtte erhvervslivet i den
aktuelle situation. I notatets sidste del kommer administrationen med nogle konkrete forslag til
yderligere initiativer inden for kommunalfuldmagtens rammer.

Igangværende initiativer til understøttelse af erhvervslivet
Assens Kommune gør alt hvad der er muligt for at opretholde flest mulige funktioner på trods af, at
knap 1.500 medarbejdere er sendt hjem. Af de hjemsendte medarbejdere arbejder 1.261 fra egen
bopæl. Såvel politiske som administrative møder afvikles over skype. Elever, lærere og forældre
kommunikerer via Aula og digitale undervisningsformer tages i brug i en grad som ikke er set tidligere.
Og på tilsvarende vis findes der løsninger på øvrige områder. På den måde er det muligt at opretholde
store dele af den daglige drift.
På beskæftigelsesområdet er mulighederne dog begrænset af, at Jobcentrene har fået suspenderet
beskæftigelsesindsatsen midlertidigt. Men på trods af det står Jobcentret klar til at bistå borgere på

forsørgelse til at understøtte dem i deres situation, hvis borgerne ønsker det. Ligeledes vil der være en
ekstra opsøgende kontakt i forhold til virksomheder, der kan have brug yderligere arbejdskraft.
Også på andre områder er Assens Kommune klar til at gøre en ekstra indsats for at holde gang i
økonomien.
Fremrykning af betalinger til erhvervslivet
Konkret har Assens Kommune tilbudt virksomheder efter eget ønske, at få betalt leverancer af varer og
tjenesteydelser straks efter at fakturaen er blevet behandlet, så likviditeten kommer under et mindre
pres.
Opprioritering af anlæg
I en pressemeddelelse fra den 19. marts 2020 er det meldt ud, at Assens Kommune opprioriterer
arbejdet med at gennemføre anlægsprojekter overført fra 2019 og nye anlægsprojekter. Den samlede
anlægsramme i 2020 inkl. overførte midler udgør i alt 75 mio. kr.
Kommunens byggesagsbehandlere arbejder i forvejen med opgaverne, blot hjemmefra. Der er
imidlertid brug for en lokal tilstedeværelse på mange af de berørte institutioner, hvis opgaverne skal
opprioriteres. Det betyder bl.a., at flere medarbejdere i den kommende tid vil blive sendt tilbage på
arbejde. Naturligvis inden for rammer, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Som noget af det første vil der blive set på en mulig fremrykning af den udvendige og indvendige
vedligeholdelse af de kommunale bygninger, hvis indkøbet er under tærskelværdien og hvor der ikke er
krav om et egentligt udbud. I Assens Kommune er det dog politisk vedtaget, at der ved indkøb mellem
100.000-500.000 kr. skal indhentes 2-3 tilbud. Det er som offentlig myndighed vigtigt, at opgaver
konkurrenceudsættes og i praksis indhentes der da også flere tilbud på mindre køb af varer og
tjenesteydelser. I den konkrete situation hvor arbejdet med bygningsvedligeholdelsen skal opprioriteres
kan det dog blive aktuelt at indgå mindre aftaler med en leverandør, hvor der fastsættes en øvre
forbrugsgrænse og i stedet leveres ”efter regning”, dog ikke på køb af varer og tjenesteydelser på over
100.000 kr., jf. ovenfor.
Desuden arbejdes der med gennemførelsen af en stribe projekter i landområder, mange af dem er
finansieret af EU-midler: Vandløbsrestaureringer, vådområder, lavbundsprojekter m.m. Til disse
projekter anvendes landinspektører, rådgivere og entreprenører. For at sikre at disse projekter ikke
sættes i stå og opgaver ikke udbydes i 2020, men fortsat ansøges, planlægges og gennemføres,
foretages fortsat GPS-opmålinger og feltvurderinger, hvor det overhovedet er muligt. Der ses desuden
på en opprioritering af planlagte asfaltarbejder i samarbejde med ekstern samarbejdspartner, ligesom
arbejdet med de igangværende skolerenoveringer fortsætter uændret.
Ud over de mange anlægsprojekter vil Assens Kommune herudover prioritere kontakten og
samarbejdet med virksomhederne inden for en række områder.

Byggesager og lokalplaner


Ekspedering af borger- og erhvervssager
Der arbejdes på højtryk med at ekspedere borger- og erhvervssager. Som en af landets hurtigste
kommuner er vi vant til at behandle byggesager fra borgere og erhverv. Borgere og erhvervsliv
behøver således ikke at være bekymret for, om sagerne bliver behandlet.
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Lokalplaner og byggeprojekter
Det samme gælder arbejdet med lokalplaner, som muliggør investeringer i fx boliger, erhverv og
vedvarende energi. Her lægger vi os i selen for at sikre, at sagerne gennemføres som forventet, så
erhverv og borgere kan komme videre med at realisere deres konkrete byggeprojekter.

Vedr. Jobcenter Assens











Tæt samarbejde med sundhedsområdet – sikring af særligt behov for sundhedsfaglige
kvalifikationer
Der er et tæt samarbejde med sundhedsområdet og borgere med sundhedsfaglige baggrunde
opfordres til at melde sig til de opgaver der vil være mangel på
Vejledning i forbindelse med sygemeldte
I Jobcenter Assens kan virksomheder få rådgivning i forhold til håndtering af sygemeldte
medarbejdere
Opsøgende kontakter
Der tages kontakt til virksomheder som formodes at mangle arbejdskraft
Faglig opkvalificering i stedet for hjemsendelse eller afskedigelse for en periode
Når Jobcentret modtager nye tiltag sendes informationen direkte til virksomheder. Aktuelt er et
(online)kursus for medarbejdere inden for service, turisme, hotel og restaurationsbranchen sat i
værk. (Kursus med mulighed for VEU godtgørelse og midler fra kompetencefonden)
Hotline til virksomhedsservice
Jobcenter Assens har en hotline til medarbejdere i virksomhedsservice, der er klar til at yde
rådgivning til virksomheder der har spørgsmål vedr. rekruttering, arbejdsfordeling og andre
spørgsmål i den aktuelle situation, ligesom der er medarbejdere som yder rådgivning i forhold til
virksomheders spørgsmål vedr. deres lærlinge og situation omkring disse.
Udvikling af særligt tilrettelagte kompetenceudviklingsforløb
Det undersøges, om der kan udvikles nye aktuelle kurser og specielt tilpassede forløb for
medarbejdere under covid-19, et arbejde der foregår i tæt samarbejde med
uddannelsesinstitutioner og AMU.

Midlertidig ændring i serviceniveau ved bestilling af Flextur




FynBus fjerner tidsfristbestillingen på 2 timer på Flextur
Der tilbydes ledsagerkørsel, ikke samkørsel, i forbindelse med en Flextur
Lokale busruter indstilles, grundet passagermangel
Dette vil formentlig betyde flere bestillinger af Flextur og dermed mere kørsel for vognmændene,
som alle oplever en voldsom tilbagegang i deres forretning i denne tid.

Genbrugspladser


Genbrugspladser er lukket ned
Der holdes fortsat åbent for erhverv på tre pladser.

Assens Forsyning A/S
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Assens Forsyning A/S fortsætter, på trods af Corona-krisen, sit omfattende anlægs- og
investeringsprogram, der blandt andet skal resultere i et helt nyt spildevandssystem, hvor hele
kommunens rensning af spildevand samles på ét og samme effektive anlæg med biogasanlæg.
Samlet investerer Assens Forsyning A/S frem mod 2030 i omegnen af 1 milliard kroner i ny
infrastruktur inden for vandsektoren. Samtidig investeres der på affalds- og genbrugsområdet,
hvor arbejdet med at renovere genbrugspladser er i fuld gang.

Samarbejde med Udvikling Assens
Assens Kommune har et godt og intensivt samarbejde med Udvikling Assens og Erhvervshus Fyn om
udfordringerne. Hos Udvikling Assens er følgende aktuelt:








”Nyhedsbrev i en coronatid” sendes ud til medlemsvirksomheder og andre interesserede.
Nyhedsbrevet indeholder information til virksomheder om aktuelle områder og forhold i
forbindelse med krisen, særligt henvendt til virksomhedsejere.
Henvisning til virksomhedsguiden, som er en fælles offentlig platform med opdateret samlet
information og konkret ny lovgivning for virksomheder i coronatiden.
Udvikling Assens holder sig løbende orienteret om de seneste nyheder og opdateringer i
forhold til kompensationsordninger, udskydelse af skat og moms, støtte- og hjælpepakker, ITsikkerhed, digitale værktøjer og tilbyder rådgivning.
Der udsøges Best Practice og gode eksempler
Udvikling Assens idébank, med konkrete idéer til nytænkning af sin virksomhed, målrettet
forskellige brancher – restauranter og cafeer, detailhandel, turismeerhverv og større
virksomheder.

Yderligere initiativer til understøttelse af erhvervslivet
Ud over tiltag som beskrevet herover og som allerede er sat i gang, vil administration, fagudvalg og
byråd overveje yderligere initiativer inden for kommunalfuldmagtens rammer.

Fremrykning af anlægsprojekter fra overslagsår
På området for anlæg kan det overvejes, om der er mulighed for at fremrykke godkendte anlæg i
budgetoverslagsårene 2021, 2022 og 2023. Udgifterne hertil kan finansieres af kassebeholdningen
samtidig med, at anlægsrammen i efterfølgende år nedjusteres tilsvarende. Dermed vil tiltaget være
budgetneutralt set over den fireårige periode, og vil alene medføre nogle likviditetsmæssige
forskydninger. Hvis det skal give mening på det lidt kortere perspektiv vil det kræve, at der er nogle
anlæg som kan iværksættes uden det helt store forarbejde. Som eksempler herpå kan nævnes følgende
anlæg:




Asfalt. Det vil dog kræve et nyt udbud, ligesom arbejdet skal koordineres med Assens forsyning
i forhold til deres investeringsplan
Administrationsbygningen på Terrariet. Det vil kræve at der bliver indhentet de nødvendige
tilladelser, da bygningen ligger på et fredet område
Fremrykning af nogle skolerenoveringer, såfremt vi er klar til de indledende projekteringer
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IT. Anskaffelse og installering af servere.
Afhængigt af hvordan situationen med Corona udvikler sig kan det blive aktuelt at se på
yderligere fremrykninger.

Lempelse af nuværende krav til leverandører
Der vil være visse muligheder for at lempe på de nuværende krav til leverandører i den givne situation.
Konkret kan peges på følgende muligheder:


Anvendelse af force majeure og undlade eventuelle bodskrav
Assens Kommune kan som ordregiver gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, hvis en leverandør
ikke opfylder sine kontraktuelle forpligtelser – f.eks. leverer til tiden, i aftalt omfang osv. En
undtagelse hertil er force majeure. Force majeure dækker over en upåregnelig begivenhed uden for
parternes kontrol, der ikke kan afværges, og som (midlertidigt eller permanent) umuliggør
opfyldelse af kontraktuelle forpligtelser.
Assens Kommune kan imødekomme de leverandører, som grundet Covid-19 ikke kan efterleve
deres kontraktuelle forpligtelser på områder som ikke i forvejen er omfattet af force majeure, og
undlade at gøre eventuelle bodskrav gældende.



Forlænge tilbudsfrister på aktuelle udbud og tilbudsindhentninger.
Assens Kommune kan tilgodese kommunes potentielle leverandører ved at forlænge aktuelle
tilbudsfrister. Assens kommune kan på den måde imødekomme leverandører, som grundet Covid19 ikke i tilstrækkeligt omfang vil kunne byde på kommunens kontrakter og opgaver.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at offentlige ordregivere kan forlænge
tilbudsfristerne for offentlige udbud, så længe det er begrundet i varetagelsen af saglige hensyn
som følge af COVID-19 foranstaltningerne.



Forlængede betalingsfrister for kommunens regninger til erhvervslivet
Assens Kommune kan forlænge forfaldsdatoen for betalinger, som er opkrævet hos erhvervslivet.
Det gælder primært regninger i form af byggesagsgebyrer, som udgør årligt ca. 600.000 kr.

Ekstra nødpasning til børn af ansatte i virksomheder
Der kan, som en del af beredskabet, også fortsat være fokus på nødpasning af børn af ansatte i private
virksomheder. Nødpasning er etableret for børn af de forældre, der varetager vitale funktioner i
samfundet, eller ikke har andre muligheder for pasning af deres børn. Herudover skal alle privatansatte,
der har behov, uafhængigt af beskæftigelse, også have plads, hvis det ikke er muligt at finde andre
løsninger.
Assens Kommune kan sikre en ekstra hånd til det lokale erhvervsliv i den kommende tid ved løbende at
være opmærksom på nødpasning af privatansattes børn. Hvis det bliver nødvendigt – og til den grænse
hvor det bliver uforsvarligt rent sundhedsmæssigt - vil Assens Kommune kunne skalere op på flere
matrikler - både skole og dagtilbud, så privatansattes børn kan passes. Assens Kommune kan således
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tage initiativ til fortsat tydelig og styrket kommunikation om nødpasningsmuligheder, herunder for
privatansattes børn, så det sikres, at alle forældre løbende kender mulighederne.
Initiativet skal desuden ses i lyset af, at det nuværende nødberedskab er væsentligt mindre end
forventet ved krisens start. Hvis pandemien fortsætter over længere tid og tilmed tager til i styrke, vil
nogle forældre kunne komme i en situation, hvor de nuværende og måske midlertidige
pasningsløsninger ikke længere er en mulighed.
Herudover kan tiltag som weekendåben og udvidede åbningstider i skoler og dagtilbud overvejes, hvis
der viser sig et behov, og det vurderes at kunne bidrage til at holde hånden under den privat sektor i
Assens.
Assens Kommune kan også lægge op til yderligere/løbende dialog med repræsentanter fra det lokale
erhvervsliv om pasningsbehovet.

Håndsrækning til restauranter og caféer i form af køb af mad ud af huset til institutioner og ældre
Der kan afsættes et budget til køb af mad ud af huset til institutioner og ældre. Det vil samtidig kunne
ses som en symbolsk anerkendelse til de medarbejdere, som varetager kritiske funktioner i en tid, hvor
arbejdsforholdene kan komme under et massivt pres som følge af flere sygemeldinger og flere opgaver.
Puljen vil kunne finansieres af mindreudgifter inden for andre dele af organisationen. Fx i forhold til
færre udgifter på befordringsområdet eller færre vikarudgifter på folkeskoleområdet.
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