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Hermed høringssvar på Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens
Kommune
Høringssvar er givet ud fra materialet:

https://www.assens.dk/media/200082/vaekst-med-vilje-og-hjerte-erhvervspolitik-tilga
engelig.pdf
De to overordnede mål: 11500 flere ansatte i erhvervssektoren og at opnå en
placering i top 25 hos DI er temmelig ambitiøse, og vi glæder os til at se, hvordan de
kan lade sig gøre.
Det er en fremragende ide at skabe erhvervsfælleskaber, hvor der kan idegeneres
og de erhvervsdrivende kan konkurrere og samarbejde: det er tidssvarende
tænkning, og metoden kan genere mere erhverv i kommunen, og dermed flere
arbejdspladser.
Det er fint at henvise til FNs verdensmål nr. 8: at skabe vedvarende, inklusiv og
bæredygtig økonomisk vækst. Dog skal man have for øje, at der implicitte
modsætninger i udtrykket ‘økonomisk vækst’. Kan det i det hele taget lade sig gøre
at vækste økonomisk uden at det går ud over andre områder som: natur,
mennesker, kultur.
Assens kommune har som erklæret mål at tiltrække flere indbyggere: kunne det
tænkes, at nogle tilflyttere ikke bliver tiltrukket af muligheden for erhverv, men af
kommunens kulturudbud, natur og fokus på det gode liv?
De fem indsatser for at opnå hovedmålene er godt tænkt, og Tommerup lokalråd vil
meget gerne samarbejde omkring disse. Lokalrådet har allerede arbejdsgrupper,
som arbejder med bosætning, og disse kan udmærket udvides til, sammen med
kommunen at profilere Assens og, især Tommerup, som et tiltrækkende område. Vi
har flere erhvervscentre i Tommerup, som bla. kan bruges til de omtalte
erhvervsfællesskaber.
Det ville i øvrigt være fint, om kommunen kunne samarbejde med Fyns andre
kommuner, da vi så kunne samarbejde om at skabe et godt image for hele regionen.
Det er godt set, at der forskel på, hvilken type arbejdskraft, der bliver behov for i
fremtiden. For at opkvalificere ledige, kunne kommunen måske skabe
uddannelsescentre med tæt kontakt til erhvervslivet, så de ledige hele tiden føler en
relation til arbejdsmarkedet og de mange kommende firmaer. Man kunne også
skabe satellit- afdelinger af læreanstalter fra andre kommuner, så vi beholder de
nyuddannede i Assens kommune samtidig med, at de får en god uddannelse eller
videreuddannelse.
Evt. kunne jobcentrene også skabe programmer for nyuddannede og andre ledige
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akademikere, hvor de kommer ud i mindre virksomheder og på den måde skaber
vækst og samtidig skaber deres eget arbejde. Disse programmer ses i de større
byer.
Ad. indsats nr 3 herunder: skole og samarbejde. Dette er en god ide, men vær
opmærksom på, at mange børn og unge lærer bedst ud fra lyst og interesse og ikke
ud fra pres, nød eller tvang. Det er fint at fastholde børn og unge i at være
fremtidsorienteret, men de skal samtidig uddannes til at blive bevidste, kritiske,
demokratiske borgere med forståelse for historie, kultur og livsduelighed. Uden disse
elementer har vi ingen fælles, god fremtid.
Ad. hurtig sagsbehandling indenfor byggeri: pas nu på med at bygge for meget nyt
og for mange erhvervsbygninger. Det er trist og uinspirerende at se på, og moderne
nytilflyttere søger måske steder med natur uden udsigt til industri. Man kunne måske
udnytte de tomme erhvervsbygninger i stedet, eller måske renovere de gamle
bygninger, og profilere kommunen på, at vores erhverv skønner på kultur og natur.
Man kunne også, fra kommunens ide stille krav til, hvordan nye byggerier skulle
udformes, så de var mindre industrielle at se på. Måske noget lækkert design?
Ad. turisme og mindre virksomheder, har Tommerupområdet stort potentiale, da:
- Den kommende vandre rute, Assinoen kommer her forbi.
- Vi har de nye klimasøer, som kan tiltrække vidensbegærlige eller natursøgende
turister.
- Der er potentiale for samarbejde mellem lokalrådet, forretninger og erhverv omkring
at fremhæve lokale produkter, initiativer og aktiviteter.
Det er en fremragende ide med advisory boards bestående af erhvervsfolk fra
lokalområderne, og et bredere samarbejde og netværk mellem erhvervene, men
også mellem erhvervene og kommunen. Mentorer inspirerer.
Ad. Infrastruktur: vi glæder os i Tommerup lokalråd til at se, hvordan vore veje bliver
forbedret, men også, at der bliver skabt sikre veje for beboerne, foruden
forskønnelse af områderne i retning af mere beplantning i byerne. Dette tiltrækker
nemlig nytilflyttede.
Og sidst, men absolut ikke mindst: vær opmærksom på at inddrage borgerne i
erhvervsplanerne: det nytter ikke at slå noget op, hvis det kommer offentlig
modstand så stor, at kommunen får et dårligt image. Kommunen har som mål at
være borgerindragende. Dette skal også afspejle sig på erhvervsområdet. I stedet
for at holde sig til nationale handlingsplaner, kunne kommunen jo spørge borgerne,
hvad de mener!
Med venlig hilsen
Sofia Svensson
p.v.a Tommeruppernes Lokalråd

