Erhvervs- og Vækstpolitik for
Assens Kommune

VÆKST I
FÆLLESSKAB

2

Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens Kommune

FORORD

E20

3

Odense
Vissenbjerg
Aarup
Tommerup Stationsby

Tommerup

Forord

Bågø

Glamsbjerg

Assens

Haarby

Indholdsfortegnelse
Fo ro rd

3

Visi on o g p o l i tis ke m å l

4

Såd an skab e r vi væ k st i f æ l l e s s ka b
– d e 5 strate gi s ke s ø jl e r

5

B rand i ng

6

A rb e j d sk raft

8

Ko m muna l e rhve r vs s e r vice

12

Virk somhe d sudvik l in g

16

Infrastruk tur

20

Vedtaget af Byrådet 28. juni 2017

Helnæs

Erhvervsvenlighed udmønter sig
blandt andet i, at der er kort vej
fra tanke til handling og en smidig
sagsbehandling. Vi tror på, at tilfredse erhvervsdrivende og iværksættere er de bedste ambassadører til
at fortælle andre om, hvorfor det er
godt at drive erhverv i Assens Kommune. Målet er 300 nye jobs i det
private erhvervsliv inden 2020!
Vi kan ikke løfte opgaven med at
skabe vækst alene. Det kræver
samarbejde på flere planer! Samarbejdet med vores lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne er
ekstremt vigtigt. I arbejdet med at
udforme Erhvervs- og Vækstpolitikken indbød vi derfor det lokale erhvervsliv til at komme med input.
Vi holdt en Erhvervskonference og

I Assens Kommune har vi vilje til vækst!
Fordi vækst og udvikling er forudsætningerne
for, at vi fastholder den gode service over for
vores borgere – og samtidig skaber det nødvendige rum til forbedringer og nye investeringer. Et
driftigt erhvervsliv er nøglen til det. Derfor fører
Assens Kommune en aktiv erhvervspolitik.

udpegede en Task Force med 11 lokale erhvervsledere. Task Forcen
fik til opgave at udarbejde et Handlingskatalog med 3-5 strategiske
indsatser, som kan medvirke til at
skabe 300 private jobs inden 2020.
Task Forcen peger i handlingskataloget på fire indsatser med særligt
fokus på Assens Kommunes omdømme, arbejdskraft og udvikling
af virksomheder. Handlingskataloget blev afleveret til Byrådet den 20.
april 2017. Forslagene fra Task Forcen er stort set indarbejdet i politikken.
Også det regionale erhvervssamarbejde er vigtigt i forhold til at skabe
mere vækst i Assens Kommune. Vi
er derfor en aktiv medspiller og engagerer os i det regionale erhvervssamarbejde om infrastruktur, uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsudvikling for at skabe et stærkt fælles Fyn.
Der er god grund til at se optimistisk
på mulighederne for at skabe mere
vækst i de kommende år. Det kræver samarbejde og nye erhvervsfælleskaber - helt centrale omdrejningspunkter, for at vi lykkes med at
implementere Erhvervs- og Vækstpolitikken.
God læselyst!
Borgmester Søren Steen Andersen

Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens Kommune

VISION & MÅL

Visionen understøttes af to politiske mål, der er vigtige
indikatorer for, om vi er på rette vej. Vi leverer konkrete
resultater, og derfor følger vi løbende op på de politiske
mål.

•

•
Erhvervs- og Vækstpolitikken omsættes til en vækststrategi, der skal indfri de politiske ambitioner og skabe
vækst og flere jobs i Assens Kommune. Det sker via
fem strategiske spor, som udfoldes på de følgende
sider.

•

Branding
- Vi taler Assens Kommune op som erhvervsområde.

•
Der skabes 300 nye jobs i det private erhvervsliv inden 2020, så der bliver 10.000 jobs i den
private sektor i Assens Kommune.

Arbejdskraft
- Vi tiltrækker den nødvendige arbejdskraft.

•

Erhvervsvenlighed, der afspejles i en Top 25
placering i DI’s årlige analyse ”Lokalt Erhvervsklima”.

Kommunal Erhvervsservice
- Vi gør vores ypperste for at gøre det nemt og
attraktivt at drive virksomhed.

•

Virksomhedsudvikling
- Vi sikrer veletablerede virksomheders vækstpotentiale og styrker udvikling og overlevelse blandt
nyetablerede virksomheder.

De to politiske mål forfølges, under hensyntagen til en
bæredygtig udvikling af vores erhvervsliv, der omhandler klima, miljø og social ansvarlighed.
•

Infrastruktur
- Vi sikrer den digitale og fysiske infrastruktur.

Politiske mål

Infrastruktur

POLITISKE MÅL

Vision

Virksomhedsudvikling

Assens Kommune fører en aktiv erhvervspolitik og er kendt for sit stærke samarbejde
med det lokale erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner.

Assens Kommune er blandt de stærkeste erhvervskommuner på Fyn. Samtidig
åbner den gunstige regionale udvikling og de gode økonomiske konjunkturer op
for et uudnyttet potentiale. For at indfri ambitionerne og udnytte potentialet
for vækst, sætter vi ind med indsatser og konkrete handlinger under fem
strategiske søjler. De fem søjler beskrives i de efterfølgende afsnit i
politikken.

Kommunal
Erhvervsservice

Visionen:
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”Sådan skaber vi vækst i fælleskab”

Arbejdskraft

Vision - ”Vækst i fællesskab”

Branding

4

Indsatser og konkrete handlinger
#1

#2
#3

#5
#6
#7

#4
#8

#9
#10
#11

(#1-4) anbefalet af Task Force

”VÆKST I FÆLLESSKAB”
- REGIONALT OG LOKALT SAMARBEJDE ER FORUDSÆTNINGER FOR VÆKST
Assens Kommune kan ikke skabe
vækst uden samarbejde. Vi styrker
derfor erhvervsudviklingen ved at
engagere os aktivt i initiativer, som
fremmer erhvervssamarbejdet både
lokalt og regionalt.
Lokale erhvervsfællesskaber skaber en ”deleøkonomi”, hvor kolleger, naboer, samarbejdspartnere og
undertiden endda konkurrenter kan
dele ideer, viden og ressourcer. Geografisk nærhed fremmer kendskab,

interesse og tillid og åbner dermed
op for relationer og samarbejde.
Task Forcen har peget på, at der
etableres ”lokale erhvervsfællesskaber” som en betydningsfuld kilde
til vækst og beskæftigelse i Assens
Kommune. Etablering af fælleskaber
er derfor indarbejdet som en vigtig
del af indsatsen i flere af de strategiske spor.
Samtidig medvirker vi til at skabe
en stærk erhvervsudvikling på Fyn.

Vi indgår derfor i en række regionale erhvervsfælleskaber: ”Byregion
Fyn”, ”Udvikling Fyn”, ”Væksthus
Syddanmark” og ”Syddansk Vækstforum”. Her ligger stor dynamik og
mulighed for at fremme erhvervsudviklingen i Assens Kommune.
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Branding
Vi taler Assens Kommune op som erhvervsområde.
Vi har mange succesfulde virksomheder og vil tiltrække endnu flere.
Assens Kommune har en attraktiv placering midt i Danmark. Det
fortæller vi både nye potentielle
virksomheder og iværksættere. For
at løfte og skærpe billedet af Assens
Kommune udvikler og formidler
vi nogle stærke kernefortællinger.
Fortællingerne holdes i live, bekræftes og formidles på nye måder og
”købes ind” af nye aktører i og uden

for kommunen. Borgere og virksomheder er sammen med kommunen
vigtige medspillere i de processer,
der ”samskaber” kommunens image,
og gør det mere attraktivt for potentielle tilflyttere, erhvervsdrivende og
turister at komme til Assens Kommune.

for og er kendt for. De fleste vil gerne være del af en succes – et ”fedt
sted”. Blandt borgere, erhvervsfolk, politikere og ansatte i Assens
Kommune, er der her et uudnyttet
potentiale.

Indsats #1:
”Imageløft og mere moderne profil”

Vi taler alle Assens Kommune op
som område og er skarpere på de
kvaliteter og fordele, kommunen står

MULIGHEDER OG HANDLINGER
•

Omdømmeanalyse - Årlig omdømmeanalyse
blandt prioriterede målgrupper med fokus på Fyn
og Trekantområdet.

•

Salgsklar indsats: Fremme og synliggøre aktiviteter, der giver gode historier og søge at reducere
kilder til negative historier.

•

Erhvervs-PR - Samarbejde om placering af redaktionelt indhold i regionale og nationale medier.

•

3-5 styrende kernefortællinger.

•

”Bedst på Fyn” - 10 nicher, hvor Assens Kommune
dokumenteret er bedst på Fyn.

•

”Bedst på Fyn” – Realisering af 1 nyt fyrtårn, der
repræsenterer det gode liv.

•

Et Erhvervsfælleskab (en PR-gruppe), hvor 8-10
nøglepersoner deltager, primært fra erhvervslivet.

•

Byregion Fyns indsats for at skabe et moderne
image for Fyn og øge bosætningen understøttes.

Effekt
•

I 2020 er de relative huspriser steget fra indeks
54 til indeks 68 ift. Danmark – (indeks 68 er
gennemsnittet for Fyn).

•

Anerkendt som en dynamisk og erhvervsvenlig
kommune.

•

Kendt for at skabe udvikling i fælleskab – også
på erhvervsområdet.

8

Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens Kommune

ARBEJDSKRAFT

9

Arbejdskraft
Vi tiltrækker den nødvendige arbejdskraft.
I de kommende år forventes der generelt ikke mangel på højtuddannet
arbejdskraft i de store byer. I landog yderkommuner kan der komme
ubalancer, hvilket ifølge Center for
Regional og Turismeforskning gør
sig gældende for Assens Kommune
fra 2018. Vi fastholder en stigning
i antal højtuddannede i erhvervslivet. Tiltrækningspotentialet ligger
primært i job- og karrieremuligheder
i områdets virksomheder. Der er
derfor fokus på at skabe et bedre
image for at tiltrække højtuddannet
arbejdskraft, inden de afslutter studierne. De studerende skal være klar
over mulighederne for at gøre karriere hos virksomhederne i Assens
Kommune. For erhvervslivet er det
derfor en afgørende faktor at gøre
sig mere synlig og attraktiv overfor
unge højtuddannede.

Kommunens Jobcenter er den primære aktør i forhold til den ordinære lokale arbejdsmarkedsindsats.
Samarbejdet med erhvervslivet skal
her være så stærkt som muligt.
Ledigheden i Assens Kommune er
lav. I nogle brancher er der tegn på
mangel på arbejdskraft og forgæves
forsøg på at rekruttere arbejdskraft.
Fremover forventes mangel på
faglærte og samtidig et voksende
overskud af ufaglærte. Mangel på
faglært arbejdskraft kan blokere for
den fremtidige erhvervsudvikling.
Derfor er det afgørende for væksten
at arbejde med at rekruttere, fastholde og kompetenceudvikle med fokus
på faglærte/ufaglærte.

skal godkendes til at tage elever,
og flere skal tage en erhvervsuddannelse. Samtidig er der også et
potentiale i at fastholde medarbejdere og opkvalificere eksisterende
medarbejdere til nye funktioner.
Herunder samarbejde med Assens
Kommune samt andre virksomheder
om at udvikle de menneskelige ressourcer blandt borgere ”på kanten”
af arbejdsmarkedet. Der er samtidig
brug for at bakke op om at løfte
kvaliteten af og synligheden omkring
erhvervsuddannelserne. Målet er,
at flere forældre, unge og voksne
ufaglærte får mod på og interesse
for en erhvervsuddannelse.

Der er et stort potentiale i at opkvalificere flere ufaglærte og faglærte
i lokalområdet. Flere virksomheder

Indsats #2:
”Markedsføring med fokus på yngre/
højtuddannede”

MULIGHEDER OG HANDLINGER
•

Behovsbeskrivelse - Opdateret angivelse af hvilke
typer og mængder af højtuddannede, der er behov
for.

•

Karriereevents - Samle relevante virksomheder
og yngre/højtuddannede personer om at skabe en
særlig event til målgruppen i lokalområdet.

•

Tidlig tilknytning - Øge antallet af virksomheder,
antallet af lærere og studerende primært fra Odense, der indgår i samarbejde om studieprojekter, opgaver og praktikforløb.

•

Et Erhvervsfællesskab – En gruppe af engagerede yngre/højtuddannede i samarbejde med private
virksomheder, relevante uddannelsesinstitutioner
og Assens Kommune.

•

Markedsføring via sociale medier til yngre/højtuddannede om job- og karrieremuligheder, bosætning
og oplevelser.

•

Byregion Fyns indsats for at aktivere ledige akademikere understøttes.
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Indsats #3:
”Rekruttering, fastholdelse og
kompetenceudvikling med fokus på
faglærte/ufaglærte”
MULIGHEDER OG HANDLINGER
•

Behovsbeskrivelse - Opdateret angivelse af hvilke
typer og mængder af uddannelser, der er behov for.

•

Praktikpladssøgning - Identifikation af lokale
virksomheder, der kan tage elever. Motivering af
disse for at åbne mulighed for flere elever/voksenlærlinge.

•

•

Opbakning til lærlinge/ lærepladser - Synliggøre
mulighederne for støtte til lærlinge. Omfatter også
initiativer, der kan få flere ”ikke jobparate” i uddannelse og beskæftigelse f.eks. ved at udbygge
Virksomhedsstafetten.
Administrativ bistand til praktikpladser - Tilbud om bistand og vejledning i forhold til at have
lærlinge.

•

Sociale fællesskaber for lærlinge - Lærlinge-klubber, lærlinge-rejser, gallafester for nyuddannede
m.v.

•

Folkeskole-indsats - Styrke samarbejde med lokale folkeskoler om praktik, besøg, opgaveskrivning
m.v.

•

Jobcenterets Virksomhedsstrategi: Implementering af ”Et stærkt partnerskab 2014”.

•

Et Erhvervsfælleskab – ”En lærlinge-gruppe”
forankret blandt aktivt medejende virksomheder.

Desuden deltagelse af vikarbureauer, Jobcenter,
Ungeenheden, folkeskoler, AMU-Fyn, Kold College,
Korinth-Dalum Landbrugsskole, Syddansk Erhvervsskole og Erhvervsakademi Lillebælt.
•

Et Advisory Board for Jobcenteret bestående af
aktive virksomheder, der samarbejder med Jobcenteret om at udvikle virksomhedsindsatsen m.v.

•

Byregion Fyns indsats om arbejdsmarkedsovervågning, erhvervsrettede uddannelsesforløb, praktikpladser og studiejobs, større optag på erhvervsskolerne og Erhvervsakademi Lillebælt.

Effekt
•

I 2020 er der 800 personer med lang videregående uddannelse beskæftiget i Assens Kommune (+150 i forhold til 2015).

•

I 2020 er der 6000 erhvervsfagligt uddannede
beskæftiget i Assens Kommune (+200 i forhold
til 2015).

•

I 2020 er der 220 nye lærlingeaftaler med virksomheder i Assens Kommune (+44 i forhold til
2016).

•

I 2020 er der 81-86 voksenlærlinge i virksomheder i Assens Kommune (+40 i forhold til 2017).
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KOMMUNAL ERHVERVSSERVICE

Kommunal Erhvervsservice
Vi gør vores ypperste for at gøre det nemt og attraktivt at drive
virksomhed.
erhvervsarealer på lager og sikrer
samtidig, at vores eksisterende erhvervsarealer har en høj standard.

områder fastholdes og videreudvikles for at sikre den erhvervsmæssige omstilling og muligheden for at
skabe ny vækst.
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En forudsætning for vækst er, at
der både er mulighed for, at eksisterende virksomheder kan udvide,
samt at iværksættere kan tilbydes
velegnede lokationer. Det kræver
attraktive erhvervsgrunde. Men
ligeså vigtigt er det, at vores nuværende virksomheder oplever, at de
bor attraktivt og har gode naboer.
Derfor har vi både gode og alsidige

Erhvervsvirksomheder, der foretrækker en placering tæt på den landsdækkende infrastruktur, skal vælge
at etablere sig i Assens Kommune.
Derfor bringes erhvervsområderne
langs motorvejen og langs indfaldsvejen fra Odense i spil. De
eksisterende erhvervsområder
forbedres, og på længere sigt vil de
få en tydeligere profil.
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Assens Kommune vil kendes for sin
erhvervsvenlighed, som afspejles i
en placering blandt de 25 bedste i
DI’s årlige analyse ”Lokalt Erhvervsklima”. Det udmønter sig i, at der
er kort vej fra tanke til handling og
en smidig sagsbehandling. Assens
Kommune får generelt gode tilbagemeldinger fra erhvervslivet for sin
erhvervsservice. I DI’s undersøgelse
af Lokalt Erhvervsklima i 2015 og
2016 ligger vi blandt de allerbedste
kommuner, når der ses på kommunal erhvervsservice og erhvervssagsbehandling. Styrken på disse
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Indsats #5:
Én indgang til kommunen via
”Erhvervskontakten”
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MULIGHEDER OG HANDLINGER
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•

Nemt og attraktivt at drive virksomhed.

•

Hurtig og effektiv hjælp og sagsbehandling i
forhold til de forskellige tilladelser, der er nødvendige for at starte eller udvide en virksomhed.

•

Koordinerede løsninger for erhvervslivet og
iværksættere via en effektiv sagsbehandling, en
åben dialog, fleksibilitet og et stærkt tværfagligt
samarbejde.

•

En ”nøglekontaktperson”, som følger virksomheden gennem hele sagsforløbet.
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Indsats #6:
Velholdte erhvervsarealer med tydelig
profil

MULIGHEDER OG HANDLINGER
•

Markedsføring af erhvervsarealer.

•

Udvikling af erhvervsområder langs motorvejen.

•

Bedre belægning og skiltning i erhvervsområder.

•

•

Erhvervsarealer langs motorvejen og langs
indfaldsvejen fra Odense bringes i spil og gøres
synlige og attraktive.

Samlet overblik over ledige erhvervsarealer og
erhvervsejendomme.

•

Udbud, der medvirker til, at leverandøren får et
kompetenceløft eller udvikler nye produkter og
ydelser.

Indsats #7:
Lokale leverandører kan give tilbud på
kommunale udbud

MULIGHEDER OG HANDLINGER
•

Udbud på kommunale opgaver, der giver lokale
leverandører mulighed for at afgive tilbud.

Effekt
•

Placeret i top 25 i forhold til kommunal erhvervsservice i DI’s analyse ”Lokalt erhvervsklima”.

•

Den motorvejsnære placering udnyttes til at tiltrække mindst 10 nye virksomheder inden 2020.
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Virksomhedsudvikling
Vi sikrer veletablerede virksomheders vækstpotentiale og styrker
udvikling og overlevelse blandt nyetablerede virksomheder.
Erhvervsprofilen for Assens Kommune viser et af de højeste eksportniveauer på Fyn. Den bygger især
på en særlig vækstkultur samt en
mangfoldig erhvervsstruktur med
særlig styrke i landbrug og produktion. For at fastholde og øge antallet af arbejdssteder i Assens Kommune, kræver det succesfulde og
konkurrencedygtige virksomheder.
Der skabes nye virksomheder, flere vækstvirksomheder samt konsolidering og løbende udvidelser i etablerede virksomheder. Vi arbejder for
at sikre de veletablerede virksomheders vækstpotentiale, og samtidig
styrker vi udvikling og overlevelse
blandt mindre og nyetablerede virksomheder.
Der er mange nye og mindre virksomheder i Assens Kommune. For
disse kan bedre salgsarbejde, ledelse, styring og digitalisering sikre driften, styrke udvikling og øge
sandsynligheden for langsigtet overlevelse. Der er et uudnyttet potentia-

le i, at virksomheder i Assens Kommune deler viden og erfaringer med
ledere og specialister fra andre virksomheder. Den kompetence, den
ene virksomhed mangler, kan ofte
findes ovre hos naboen. Geografisk
nærhed, udviklet ”social kapital”, tillid, personligt kendskab og anbefalinger spiller en stor rolle, når mindre og mellemstore virksomheder
søger ny viden.
I Assens Kommune varetages de lokale erhvervsfremmeaktiviteter af
Udvikling Assens, der har til formål
at fremme og understøtte udviklingen af både bestående og nye virksomheder. Udvikling Assens prioriterer lokal kompetencedeling og netværk højt både i formelle og mindre
formelle fora og via faglige arrangementer for foreningens medlemmer. Udvikling Assens servicerer alle virksomheder – uanset størrelse,
branche og vækstambitioner – med
efterspørgselsorienteret 1:1 rådgivning. Organisationen henviser til øv-

rige fokuserede og specialiserede
aktører på sub-regionalt, regionalt
og nationalt niveau, når det er relevant. Udvikling Assens samarbejder
og koordinerer således tæt med de
øvrige erhvervsfremmeaktører for at
sikre vækst og udvikling.
Assens Kommune er dermed en aktiv partner i de fynske og syddanske
fællesskaber på erhvervsområdet Vækstforum Syddanmark, Væksthus
Syddanmark og Udvikling Fyn. I den
regionale og nationale erhvervs- og
innovationspolitik prioriteres vækstvirksomheder og virksomheder i globalt orienterede klynger. For de særligt innovative og vækstorienterede
virksomheder i Assens Kommune,
er der både inspiration og hjælp at
hente i den specialiserede erhvervsservice.

Indsats #4:
Iværksætteri og kompetenceudvikling
i regionale klynger og lokale
virksomhedsnetværk
MULIGHEDER OG HANDLINGER
•

Frivillige mentorer - Engagere en kreds af frivillige
mentorer med stor erfaring i forretningsudvikling, ledelse, salg, økonomi, digitalisering m.v., som gerne
deler kompetencer med andre virksomheder.

•

Virksomhedscafé - Flere åbne arrangementer,
hvor virksomheder kan få adgang til det lokale
netværk af kontakter, samarbejdspartnere og rådgivere.

•

Flere Virksomhedsgrupper og –netværk - Mulighed for virksomheder til at finde sammen, mødes,
dele kompetencer og ressourcer.

•

•

Bestyrelses- og beslutningsstøtte - Mere målrettet formidling af ekspertise og støtte til nye og
mindre virksomheder.

Steder, hvor iværksættere kan møde ind – Fx i
større virksomheder, hvor en gruppe iværksættere
kan sidde og være del af et professionelt forretningsmiljø.
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Indsats #8:
Sikre veletablerede virksomheders
vækstpotentiale

MULIGHEDER OG HANDLINGER
•

Spotte behov og talent blandt lokale virksomheder,
som kan matches med relevante regionale tilbud.
Det kræver, at Udvikling Assens og Væksthus Syddanmark, Udvikling Fyn, innovationsagenter m.fl.
er særlig opmærksomme på at formidle tilbud og
muligheder til virksomhederne i Assens Kommune.

•

Assens Kommunes erhvervsliv skal være en aktiv
del af Udvikling Fyns aktiviteter indenfor ”Bygge/anlæg”, ”Cleantech”, ”Foodtech”, ”IT/Robot/Automatisering”, ”Maritim” og ”Oplevelsesøkonomi”.

Effekt
•

2200 arbejdssteder i den private sektor i 2020
(+ 200 i forhold til 2014).

•

10 virksomheder i formelle netværk i Udvikling
Assens i 2017 stigende til 80 i 2020.

•

15 virksomheder i mentorforløb i Udvikling Assens i 2018 stigende til 60 i 2020.

•

Øget antallet af virksomheder vejledt af Væksthus Syddanmark fra 18 i 2016 til 26 i 2020.

•

Øget antallet af medlemsvirksomheder i Udvikling Fyn-klynger fra 32 i 2016 til 47 i 2020.
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Infrastruktur
Vi sikrer den digitale og fysiske infrastruktur.
Den digitale og fysiske infrastruktur
er helt afgørende forudsætninger
for at skabe den fornødne vækst og
erhvervsudvikling i Assens Kommune. Optimale internetforbindelser og
adgang til digital telekommunikation
(net/mobil) har kritisk betydning for
alle grene af erhvervslivet. Såvel
statslige krav til digital kommunikation som nutidens kommunika-

tionsstandarder fordrer højkapacitets-bredbånd og god mobildækning
i hele kommunen.
Den fysiske infrastruktur omfatter
vej og trafik, og der er stort fokus på
at skabe gode og sammenhængende trafikale løsninger. Vi arbejder
løbende på at forbedre adgangen,
så det er hurtigt og nemt både at

komme frem på tværs af kommunen.
Virksomheder, der ønsker at etablere sig eller udvide, er afhængige
af, at der er den fornødne kapacitet
i forhold til spildevandsrensning. Vi
har fokus på at udvide kapaciteten i
forhold til virksomhedernes behov.

Indsats #9:
Sikre digital infrastruktur

MULIGHEDER OG HANDLINGER
•

Arbejde for sammenhængende bredbånds- og
mobildækning i hele kommunen (nul huller!)

•

Understøtte borgernes lokale initiativ for at få
hurtigt og stabilt bredbånd.

•

Kortlægning og analyse af bredbånds- og
mobildækningen i hele kommunen

•

Udbygge de eksisterende hotspots i retning af et
fælles kommunenet i samarbejde med erhvervsliv,
forretninger, turistattraktioner, havnemiljø, haller,
skoler osv.
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Indsats #10:
Sikre sammenhængende og fysisk
infrastruktur

MULIGHEDER OG HANDLINGER
•

Forbedrede adgangsforhold, så det er hurtigt og
nemt at komme frem på tværs af kommunen.

•

Intelligente hastighedsbegrænsninger.

•

Forbedret fremkommelighed på vejene ved at understøtte Byregion Fyns indsatser om udvidelse af
E20 med et tredje spor og realisering af ny Vestfynbane (Timemodellen over Fyn).

Indsats #11:
Sikre tilstrækkelig kapacitet for
spildevandsrensning

MULIGHEDER OG HANDLINGER
•

Assens Forsyning etablerer et nyt renseanlæg, der
udvider kapaciteten fra 60.000 til 100.000 personækvivalenter (husstande).

Effekt
•

100 % net/mobil-dækning i 2020.

•

Udvidet kapacitet på spildevandsrensning fra
60.000 til 100.000 personækvivalenter (husstande) i 2020.

Branding

Arbejdskraft

Kommunal
Erhvervsservice

Virksomhedsudvikling

Infrastruktur

Ambitioner
Alle taler Assens
Kommune op som
område. Alle er skarpere på de kvaliteter
og fordele, kommunen står for og er
kendt for.

Vi tiltrækker den nødvendige arbejdskraft
både med fokus på
yngre/højtuddannede
og på faglærte/ufaglærte.

Vi gør vores ypperste
for at gøre det nemt
og attraktivt at drive
virksomhed. Vores
erhvervsvenlighed afspejles i en placering
blandt de 25 bedste
i DI’s årlige analyse
”Lokalt Erhvervsklima”.

Vi genopretter antallet af arbejdssteder
i Assens Kommune.
Der skabes nye
virksomheder, flere
vækstvirksomheder,
samt en konsolidering og løbende udvidelse af etablerede
virksomheder.

Vi medvirker til at
sikre den digitale og
fysiske infrastruktur
samt den nødvendige
spildevandskapacitet,
der er afgørende
forudsætninger for
vækst.

#4 Iværksætteri og
kompetencedeling i
regionale klynger og
lokale virksomhedsnetværk

#9 Sikre digital infrastruktur

Indsatser
#1 Imageløft og mere
moderne profil

#2 Markedsføring
med fokus på yngre/
højtuddannede

#5 Én indgang til
kommunen via ”Erhvervskontakten”

#3 Rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling med
fokus på faglærte/
ufaglærte

#6 Velholdte erhvervsarealer med
tydelig profil
#7 Lokale leverandører kan give tilbud på
kommunale udbud

#8 Sikre veletablerede virksomheders
vækstpotentiale

#10 Sikre sammenhængende og fysisk
infrastruktur
#11 Sikre tilstrækkelig kapacitet for
spildevandsrensning

Effekt
De relative huspriser
steget fra indeks 54
til indeks 68 ift. Danmark i 2020.
Anerkendt som en
dynamisk og erhvervsvenlig kommune.
Kendt for at skabe
udvikling i fælleskab
– også på erhvervsområdet.

800 personer med
lang videregående
uddannelse beskæftiget i 2020.
6000 erhvervsfagligt
uddannede beskæftiget i 2020.
220 nye lærlinge-aftaler med virksomheder i 2020.
81-86 voksen-lærlinge i virksomheder i
2020.

Placeret i top 25 i
forhold til kommunal
erhvervsservice i
DI’s analyse ”Lokalt
erhvervsklima”.
Udnyttet den motorvejsnære placering
til at tiltrække mindst
10 nye virksomheder
inden 2020

2200 arbejdssteder
i den private sektor
i 2020
10 virksomheder i
formelle netværk i
Udvikling Assens i
2017 stigende til 80
i 2020.
15 virksomheder i
mentorforløb i Udvikling Assens i 2018
stigende til 60 i 2020.
Øget antallet af
virksomheder vejledt
af Væksthus Syddanmark fra 18 i 2016 til
26 i 2020.
Øget antallet af virksomheder i Udvikling
Fyn-klynger fra 32 i
2016 til 47 i 2020.

100 % net/mobil dækning i 2020.
Udvidet kapacitet på
spildevandsrensning
fra 60.000 til 100.000
personækvivalenter
(husstande) i 2020.

