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Hos os er erhvervslivet og iværksætterlysten stærk. Derfor har vi
attraktive jobs og den rette arbejdskraft.
Vi er et godt sted for virksomheder at etablere sig. Vi hjælper vores virksomheder på vej. Både de nye og veletablerede, de store og de små. Virksomhederne
vokser, herunder også turismeerhvervet. Vores arbejdspladser er rummelige og
flere er i arbejde. Arbejdsgiverne finder nemt kompetente medarbejdere til at
løse opgaverne.
Med den digitale infrastruktur er det nemt og bekvemt at arbejde hjemmefra,
og det bør udnyttes - også i en tid, hvor klima og bæredygtighed er i fokus.
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Forord
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. Vores mål for 2022 er at sikre en stabil jobvækst med minimum
11.500 ansatte i det private erhvervsliv.
Assens Kommune sikrer, at forudsætningerne for, at det kan lykkedes, er tilstede, herunder at lediges kvalifikationer opgraderes, så de løbende bliver tilpasset og målrettet arbejdsmarkedet.
Men vi kan ikke løfte opgaven alene. Samarbejdet med vores lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner
er ekstremt vigtigt. Derfor indbød Assens Kommune tilbage i 2017 det lokale erhvervsliv til at komme med input til
Erhvervs- og Vækstpolitikken. Der blev
holdt en erhvervskonference og udpeget en Task Force med 11 lokale erhvervsledere. Task Forcen fik til opgave
at udarbejde et handlingskatalog med
3-5 indsatser, som kunne medvirke til at
skabe flere private jobs. Tidshorisonten
var i første omgang 2020.
Erhvervs- og Vækstpolitikken står således overfor at skulle revideres. Siden vedtagelsen af Politikken i 2018, er
der imidlertid ikke sket gennemgribende
ændringer i kommunens erhvervsprofil.
Derfor er erhvervsindsatserne og temaerne i Erhvervs- og Vækstpolitikken stadig relevante og brugbare.

Dog er der på enkelte områder naturligvis brug for at justere og opdatere Erhvervs- og Vækstpolitikken så den afspejler ændringer i vores omverden og
de politiske prioriteringer. Den nye version af Erhvervs- og Vækstpolitikken
har derfor en tidshorisont til 2022.
Forpligtende fællesskaber
Med Erhvervs- og Vækstpolitikken understøtter Assens Kommune flere af
FNs verdensmål, herunder at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig
økonomisk vækst. Det regionale samarbejde er ligeledes en vigtig faktor i forhold til at skabe mere vækst i Assens
Kommune. Vi er derfor en aktiv medspiller og engagerer os i det regionale
samarbejde om infrastruktur, uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsudvikling
for at skabe et stærkt fælles Fyn.
Selvom vi lever i en omskiftelig tid, hvor
vi endnu ikke kender alle konsekvenserne af COVID-19, er der grund til at se
optimistisk på mulighederne for at skabe mere vækst i de kommende år. Det
er vigtig, at Assens Kommune støtter op
om de initiativer og planer, som de lokale virksomheder sætter i gang.
At skabe vækst kræver vilje til samarbejde og nye erhvervsfællesskaber –
helt centrale omdrejningspunkter, for at
vi kan lykkedes med den fortsatte implementering af Erhvervs- og Vækstpolitikken.
God læselyst!
Borgmester Søren Steen Andersen
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Vision - ”Med vilje og hjerte”
Visionen:

Hos os er erhvervslivet og iværksætterlysten stærk. Derfor har vi attraktive jobs og den
rette arbejdskraft.

POLITISKE 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.

• A
 t der er 11.500 ansatte i det private erhvervsliv
ved udgangen af 2022.
• A
 t Kommunens erhvervsvenlighed afspejles i
en Top 25 placering i DI´s årlige analyse ”Lokalt
erhvervsklima”.
De to politiske mål forfølges under hensyn til en bæredygtig udvikling af vores erhvervsliv, der omhandler
klima, miljø og social ansvarlighed.

VISION & MÅL
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”Sådan skaber vi vækst
med vilje og hjerte”
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
- 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.

•

Infrastruktur
- Vi sikrer den digitale og fysiske infrastruktur.

Infrastruktur

•

Virksomhedsudvikling

Arbejdskraft
- Vi tiltrækker den nødvendige arbejdskraft.

Kommunal
Erhvervsservice

•

Politiske mål

Arbejdskraft

Branding
- Vi taler Assens Kommune op som erhvervsområde.

Branding

•

Vision

Indsatser og konkrete handlinger
#1

#2
#3

#5
#6
#7

#4
#8

#9
#10
#11

(#1-4) anbefalet af Task Force

”SÅDAN VOKSER VI MED VILJE OG HJERTE”
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 kollegaer, naboer, samarbejdspartnere og
branchefællesskaber - og undertiden
endda konkurrenter - kan dele idéer,
viden og ressourcer. Geografisk

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

Vi indgår derfor i flere erhvervsfællesskaber, herunder Byregion Fyn,
der i et samarbejde arbejder for at
skabe flere arbejdspladser til Fyn,
øge bosætningen og udvikle en
stærk sammenhængende infrastruktur. Dét fremmer også 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. Dét skal
udnyttes – og fortælles til både nye
potentielle virksomheder og iværksættere. Vi er en erhvervsvenlig
kommune, der vil vores virksomheder. Samtidig har vi mål for at sikre
en grøn og bæredygtig kommune.
Dét formidler vi via en række 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 attraktivt for potentielle
tilflyttere, erhvervsdrivende og turister at komme til Assens Kommune.
Sammen taler vi kommunen op
som område og er skarpere på de

kvaliteter og fordele, kommunen står
for og er kendt for. Blandt borgere,
erhvervsfolk, politikere og ansatte
i Assens Kommune, er der her et
uudnyttet potentiale.

BRANDING
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Indsats #1:
”Imageløft og mere moderne profil”

MULIGHEDER OG HANDLINGER
•

Omdømmeanalyse i 2020 – Analysen gennemføres fast hvert 2. år (sidst gennemført i 2018). Fokus
på målgrupper på Fyn og i Trekantområdet.

•

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

•

Erhvervshistorier: Øget samarbejde med virksomhederne og iværksættere om placering af historier i
regionale og nationale medier.

•

Kernefortællinger gennemsyrer al erhvervskommunikation: Fortællingerne indarbejdes
systematisk og målrettet i kommunikationen til både
virksomheder og pressen.

•

Erhvervslivet inddrages i nye samarbejder:
Fokus på at udvikle samarbejdet med samt inddrage
repræsentanter fra erhvervslivet ad hoc i forskellige
indsatser og erhvervsfremmende tiltag.

•

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

Effekt
•

Anerkendt som en dynamisk og erhvervsvenlig
kommune, der er blandt de 25 mest erhvervsvenlige kommuner i DI’s årlige måling.

•

Andelen af borgere, der er ambassadører for
kommunen, er stigende.

•

Kendskabet til Assens Kommune som geografisk område samt jobmulighederne i området er
stigende.
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Arbejdskraft
Vi sikrer og fastholder den nødvendige arbejdskraft
De seneste år har ledigheden i
Assens Kommune generelt været
lav. I nogle brancher har der været
begyndende mangel på arbejdskraft
og forgæves forsøg på at rekruttere
arbejdskraft. Udviklingen forventes i
endnu højere grad at føre til mangel
på faglærte. Samtidig forventes det,
at der vil være flere ufaglærte på markedet, end virksomhederne i Assens
Kommune efterspørger. Manglen på
den faglærte arbejdskraft kan blokere
for den fremtidige erhvervsudvikling i
Assens Kommune. For at sikre vækst
har vi derfor fokus på og arbejder med
at rekruttere, fastholde og kompetenceudvikle både faglærte og ufaglærte.
Flere skal tage en erhvervsuddannelse
Vi ser et stort potentiale i gennem
et tæt samarbejde med det lokale
erhvervsliv at opkvalificere flere ufaglærte og faglærte i lokalområdet,
så virksomhederne i Assens Kommune i højere grad får mulighed
for at rekruttere og fastholde den
nødvendige og relevante arbejdskraft.
Derfor er der fokus på voksenlærlingeordninger, lærlinge og opkvalificering, hvor flere lokale virksomheder
godkendes til at tage elever.

Interessen og synligheden omkring
erhvervsuddannelserne skal højnes.
Målet er, at flere forældre, unge og
voksne ufaglærte får mod på og
interesse for erhvervsuddannelserne,
så flere borgere tager en erhvervsuddannelse.
Desuden er der fokus på at understøtte virksomhederne i en mere
klimabevidst udvikling.
Tværkommunalt fynsk samarbejde
Vi ønsker at skabe og vedligeholde
innovative samarbejder mellem
virksomhederne i kommunen, uddannelsesinstitutioner og Assens
Kommune for at sikre, at det lokale
erhvervsliv har den nødvendige,
kvalificerede arbejdskraft. Assens
Kommune har fokus på alle grupper af
ledige samt fokus på at udvikle de arbejdsmæssige ressourcer blandt alle
grupper af borgere, herunder også
unge ”på kanten” af arbejdsmarkedet.
Inden for visse brancher i Assens
Kommune er der dog efterspørgsel på
højtuddannet arbejdskraft. Derfor indgår Assens Kommune i et samarbejde
på tværs af de fynske kommuner med
det formål at få relevante højtud-

dannede ledige i job i de virksomheder i Assens Kommune, hvor det er
behov.
Denne tendens ses på hele Fyn.
Inden for visse brancher i Assens
kommune er der dog efterspørgsel på
højtuddannet arbejdskraft. Derfor indgår Assens Kommune i et samarbejde
på tværs af de fynske kommuner med
det formål at få relevante højtuddannede ledige i job i de virksomheder i Assens Kommune, hvor der er
behov.
Kommunen hjælper med kvalificeret arbejdskraft
Assens Kommunes Jobcenter og
Ungeenheden skal være de lokale
virksomheders foretrukne samarbejdspartner, når det handler om at
få relevant og kvalificeret arbejdskraft.
Samarbejdet med Assens kommunes
erhvervsliv skal være så stærkt som
muligt. Målsætningerne for arbejdskraft i Assens Kommunes Erhvervsog Vækstpolitik er tæt koblet med
Indsatser beskrevet i Beskæftigelsesplan 2019-2022.

ARBEJDSKRAFT

Indsats #2:
”Rekruttering, fastholdelse og
kompetenceudvikling”

MULIGHEDER OG HANDLINGER
•

•

•

•

•
Tæt samarbejde med erhvervslivet med fokus
på opkvalificering af medarbejdere, så der kan
tilbydes den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne.

Udvikling Assens og Jobcenter Assens fastholder et gensidigt samarbejde med fokus på
Social Ansvarligmærket.

•

Samarbejde med virksomhederne i Assens
Kommune om at fastholde af sygemeldte medarbejdere i job.

Afholdelse af minijobmesser og lærlingemesser
med særligt fokus på tiltrække ledige/ufaglærte
til lærlinge-/voksenlærlingeordninger.

•

Gennemførelse af informationskampagner med
det formål at formidle Jobcenterets og Ungeenhedens services.

•

I tæt samarbejde med de øvrige fynske kommuner gennemføres Jobmesse Fyn med fokus på
rekruttering af relevante højtuddannede.

•

Opmærksomhed på virksomheder med klimarelaterede jobs med formål om, at ledige opkvalificeres til at varetage job indenfor disse brancher.

Udvikling af kompetenceudviklende kurser
målrettet arbejdsmarkedets behov, herunder
samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og øvrige samarbejdsparter.
I samarbejde med virksomheder at planlægge
virksomhedsrettede forløb f.eks. virksomhedspraktik og løntilskud.
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ARBEJDSKRAFT
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Indsats #3:
Skole- og Virksomhedssamarbejde

MULIGHEDER OG HANDLINGER
•

Assens Kommune kan gennem tidligt og i
samspil med grundskolerne og ungdomsuddannelserne have fokus på indsatser, som kan
fastholde unge i skole og uddannelse.

•

Der skal skabes et tæt samarbejde imellem
uddannelse og erhverv, så at de unge tidligt får
indsigt i arbejdslivet og kan se muligheden for
uddannelse og fremtidigt job.

•

Assens Kommune har fokus på at styrke af
samspillet med alle ungdomsuddannelserne,
herunder de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser.

Effekt
•

Stigning i antallet af lærlinge- og voksenlærlingeaftaler fra 2020 til 2022.

•

Stigning i antal aftaler med virksomheder om
virksomhedsrettede forløb til borgere fra 2020 til
2022.

•

Antallet af henvendelser fra virksomheder til Assens Kommunes Jobcenter med anmodning om
rekruttering af medarbejdere skal som minimum
være uændret eller stigende fra 2020 til 2022.

•

Fastholdelse af den anden laveste ledighed for
borgere på Fyn, som modtager dagpenge i 2022,
herunder fastholdelse af placeringen blandt de
fynske kommuner på Beskæftigelsesministeriets
rangliste.

Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens Kommune
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Kommunal Erhvervsservice
Vi gør vores ypperste for at gøre det nemt og attraktivt at drive
virksomhed
og muligheden for at skabe ny
vækst. Erhvervslivet skal møde en
sammenhængende, koordineret og
erhvervsrettet indsats på tværs af
Erhvervskontakten, Jobcenter, Ungeenhed og Udvikling Assens.

Assens kommune vil kendes for sin
erhvervsvenlighed. Det skal afspejle sig i en placering i blandt de 25
bedste i DI´s årlige analyse ”Lokalt Erhvervsklima”. Det udmøntes
konkret 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 2018 og 2019, ligger vi blandt
de allerbedste kommuner målt
på kommunal erhvervsservice og
erhvervs-sagsbehandling. I 2020 er
der desværre sket en tilbagegang til
plads nr. 29. vedrørende ”kommunal
sagsbehandling” og en samlet 39.
plads i analysen. Dette vil vi gøre
bedre!

En forudsætning for vækst er, at der
både er mulighed for, at eksisterende virksomheder kan udvide, samt
at iværksættere tilbydes velegnede
lokationer. Det kræver attraktive
erhvervsgrunde og mulighed for
erhvervsfællesskaber. Men ligeså
vigtigt er det, at vores nuværende
virksomheder oplever, at de bor i
attraktive erhvervsmiljøer og har
gode naboer. Derfor har vi gode og
alsidige erhvervsarealer på lager
og sikrer samtidig, at vores eksisterende erhvervsarealer har en høj
standard.

Styrken på disse områder fastholdes og videreudvikles for at sikre
den erhvervsmæssige omstilling

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 sikres på længere sigt
en tydeligere profil.
God erhvervsservice handler om at
sikre de bedste vilkår for virksomhederne, herunder tiltrække nye
borgere. Det er med til i højere grad
at sikre kvalificeret arbejdskraft til
virksomhederne. Derfor skal politikken også ses i sammenhæng med
kommunens kommende Bosætningsstrategi, der forventes færdig i
foråret 2021. Bosætningsstrategien
skal understøtte, at det bliver endnu
mere attraktivt at bosætte sig og
arbejde i Assens Kommune.
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Indsats #5:
Én indgang til kommunen via
”Erhvervskontakten”

MULIGHEDER OG HANDLINGER
•

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.

•

Tilbud om en ”nøglekontaktperson”, som følger
virksomheden gennem hele sagsforløbet.

•

Kendskabet til Erhvervskontakten skal udbredes ud
over kommunegrænsen.

•

Assens Kommune skal stadig ligge i toppen på
hurtig byggesagsbehandling.

•

Ansættelse af en bylivskoordinator og en bosætningsmedarbejder skal bl.a. sikre den nødvendige
sammenhæng mellem erhvervs- og vækstpolitikken
og bosætningsstrategien.
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KOMMUNAL ERHVERVSSERVICE
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Indsats #6:
Velholdte erhvervsarealer med tydelig
profil

MULIGHEDER OG HANDLINGER
•

Markedsføring af erhvervsarealer.

•

Udvikling af erhvervsområder langs motorvejen.

•

Forskønnelse af erhvervsområder med focus på
belægning og skiltning.

•

Samlet overblik over ledige erhvervsarealer og
erhvervsejendomme.

•

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

•

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”.

•

Placeret i top 25 i Kommunernes Landsforenings
årlige opgørelse over sagsbehandlingstider for
erhvervsbyggeri.

•

Mindst 200 nye virksomheder registreres hvert
år i CVR i Assens Kommune.

•

Alle virksomheder, der kontakter Erhvervskontakten, tilbydes et 1:1 møde inden for 48 timer
(arbejdsdage).
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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. 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 en langsigtet udvikling. Der er et
uudnyttet potentiale i, at virksomheder
i Assens Kommune deler viden og erfaringer med ledere og specialister fra
andre virksomheder. Dé 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.

Både turisme og detailhandel har
- målt på arbejdspladser – mindre
betydning i forhold til andre brancher
i Assens Kommune. Men begge
erhverv har stor indirekte betydning i
forhold til både eksisterende og potentielle borgere i vores lokalsamfund.
Både turisme- og detailbranchen
består i meget høj grad af mindre
virksomheder, og mange turismevirksomheder drives med ikke-kommerciel fokus. På den baggrund er det
særligt vigtigt at styrke både kompetenceniveauet og organiseringen af
virksomhederne i disse brancher, så
de bliver bedst muligt rustet til fremtidens udfordringer – særligt inden for
digitalisering.
Assens Kommune har i Vision 2030
en ambition om at være foran de
nationale mål for den grønne omstilling i 2030. I Klimastrategien er målet,
at CO2-udledningen inden for kommunegrænsen skal reduceres med
mindst 70% i 2030 i forhold til 1990-tal
og gå i nul senest 2050, og at Assens
Kommune senest i 2050 skal være

robust- og modstandsdygtig over for klimaforandringer. Dialog med erhvervslivet
om realiseringen af vores fælles bidrag
til at nå målene, er en central indsats i
klimastrategien. Én af vejene at gå, er via
dialog at indgå forpligtende samarbejdsaftaler med konkrete virksomheder med
en aktiv indsats fra begge parter.
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.
Udvikling Assens samarbejder og
koordinerer tæt med de øvrige erhvervsfremmeaktører for at sikre vækst og
udvikling – særligt Erhvervshus Fyn, som
varetager den specialiserede erhvervsfremme, og Destination Fyn, som er
koordinerende i forhold til turismeserviceog udvikling.

VIRKSOMHEDSUDVIKLING
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Indsats #4:
Kompetenceudvikling og
virksomhedsnetværk

MULIGHEDER OG HANDLINGER
•

Flere lokale virksomhedsnetværk og arrangementer, hvor virksomheder mødes og deler kompetencer og ressourcer.

•

Flere åbne arrangementer, hvor iværksættere
og før-startere kan få rådgivning og adgang til det
lokale netværk af kontakter og samarbejdspartnere.

•

Frivillige mentorer og advisory boards - engagere frivillige virksomhedsledere med stor erfaring i
forretningsudvikling, ledelse, salg, økonomi, digitalisering m.v., som gerne deler kompetencer med
mindre og/eller nyetablerede virksomheder.

•

Øget indsats med formidling af offentlige og private støttemuligheder til virksomhederne.
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VIRKSOMHEDSUDVIKLING
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Indsats #8:
Udvikling i detail- og
turismevirksomheder

MULIGHEDER OG HANDLINGER
•

Søge samarbejde med Fynske kommuner,
Destination Fyn og andre intressenter for at
styrke kystturismen.

•

Udvikle samarbejdet med aktører inden for turisme, kultur, detailhandel og med handelsstandsforeningerne for at styrke byerhvervene og byernes
attraktivitet

•

I samarbejde med detail- og turismevirksomhederne at afklare ønsker og behov for kompetenceudvikling – særligt inden for digitalisering – samt
sætte initiativer i gang, der kan udvikle erhvervene

•

Understøtte udviklingen af turismerelaterede erhverv og initiativer i forbindelse med etableringen af

Kyst- og Lystfiskercenteret.
•

Understøtte og udvikle initiativer, der kan udvikle
overnatningskapaciteten i turisterhvervet, herunder
styrke campingturisme og sikre et større udbytte
af et stigende antal autocampister, i samarbejde
mellem Assens Kommune, erhvervet og Udvikling
Assens.

•

Forbedre den fysiske turismeinfrastruktur i Assens
by, i kystbåndet og ved udvalgte hotspots med
fokus på skiltning, toiletter, bænke, skraldespande
og p-pladser.

Effekt
•

Fastholde stærke detailvirksomheder i
kommunen

•

Etablere flere overnatningsmuligheder

•

Flere gæster og turister

•

Bidrage til reduktion af CO2

•

Styrket overlevelsesgrad af nye virksomheder
i Assens Kommune.
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Infrastruktur
Vi sikrer den fysiske og digitale infrastruktur.
Den fysiske og digitale infrastruktur
er helt afgørende forudsætninger for,
at vi skaber den fornødne vækst og
erhvervsudvikling i Assens Kommune.
Den fysiske infrastruktur omfatter veje
og trafikale forhold, og der er stort
fokus på at skabe gode og sammenhængende løsninger. Vi arbejder
løbende på at forbedre adgangen, så
det er hurtigt og nemt både at komme
frem på tværs af kommunen og at
komme på det overordnede vejnet.
Assens Kommune understøtter også
omstillingen til grøn energi. Det gør
vi fx i form af energisparekampagner
rettet mod erhvervslivet og borgere,
der fokuser på muligheden for øget
hjemmearbejde og brug af El-biler.
Vi har også fokus på at skabe gode
og sammenhængende trafikale

løsninger ved at etablere gode og
sikre cykelstier, så det bliver mere attraktivt at vælge cyklen som transportmiddel til arbejde.
Virksomheder, der ønsker at etablere sig i kommunen eller udvide, er
afhængige af, at der er den fornødne
kapacitet i forhold til spildevandsrensning. Vi har derfor fokus på at udvide
rensningskapaciteten i forhold til vores
virksomheders behov.
Den digitale infrastruktur, der omfatter
sammenhængende og stabil bred-

båndsforbindelse samt adgang til øvrig
digital kommunikation, har kritisk betydning for alle grene af erhvervslivet.
Såvel statslige krav og målsætninger
til digital kommunikation som nutidens
kommunikationsstandarder fordrer
højkapacitets-bredbånd og god mobildækning i hele kommunen. Derfor har
Assens Kommune som målsætning at
sikre en sammenhængende bredbåndsog mobildækning i hele kommunen.
Assens Kommune har ligeledes fokus
på at bidrage til en grøn omstilling
gennem en tidssvarende og stabil
digital infrastruktur. Muligheden for øget
hjemmearbejde bidrager fx til en mindre
klimabelastning, som følge af at transport
til og fra arbejde reduceres.

INFRASTRUKTUR

Indsats #9:
Sikre digital infrastruktur

MULIGHEDER OG HANDLINGER
•

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

•

Indgå i fælles fynsk samarbejde om
sammenhængende bredbånds- og mobildækning
på tværs af fynske kommuner.

•

Understøtte borgeres og erhvervsdrivendes 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 wifi-kommunenet i samarbejde
med eksempelvis erhvervsliv, forretninger,
turistattraktioner, havnemiljø, haller, skoler osv.

•

Undersøge behovs- og udviklingspotentialer
for 5G hos erhvervslivet med afsæt i national
handlingsplan for 5G.
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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 og til
det overordnede vejnet.

•

Udbygning af antallet af ladestandere til El-biler.

•

Udarbejdelse af en mobilitetsstrategi.

•

Udarbejdelse af digitale løsninger for forbedret
samkørsel

•

Forbedret fremkommelighed på vejene ved at
understørre Byregion Fyns indsatser om at udvide
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
personækvilalenter (husstande) i 2022.

Effekt
•

100 % net/mobil-dækning i 2022.

•

Udvidet kapacitet på spildevandsrensning
60.000 til 100.000 personækvilalenter
(husstande) i 2022.

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.

#5 Én indgang til
kommunen via
”Erhvervskontakten”

#4 Kompetenceudvikling og virksomhedsnetværk

#9 Sikre digital
infrastruktur

#6 Velholdte erhvervsarealer med
tydelig profil

#8 Udvikling i detailog turismevirksomheder

Indsatser
#1 Imageløft og mere
moderne profil

#2 Rekruttering,
fastholdelse og
tenceudvikling
#3 Skole-og Virksomhedssamarbejde

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

#7 Lokale leverandører kan give tilbud på
kommunale udbud

Effekt
Anerkendt som en
dynamisk og erhvervsvenlig kommune, der er blandt de
25 mest erhvervsvenlige kommuner i DI’s
årlige måling.
Andelen af borgere,
der er ambassadører
for kommunen, er
stigende.
Kendskabet til Assens Kommune som
geografisk område
samt jobmulighederne i området er
stigende.

Stigning i antallet af
lærlinge- og voksenlærlingeaftaler fra
2020 til 2022.
Stigning i antal aftaler
med virksomheder
om virksomhedsrettede forløb til borgere
fra 2020 til 2022.
Antallet af henvendelser fra virksomheder til Assens
Kommunes Jobcenter med anmodning
om rekruttering af
medarbejdere skal
som minimum være
uændret eller stigende fra 2020 til 2022.
Fastholdelse af den
anden laveste ledighed for borgere på
Fyn, som modtager
dagpenge i 2022,
herunder fastholdelse
af placeringen blandt
de fynske kommuner
på Beskæftigelsesministeriets rangliste.

Placeret i top 25 i
forhold til kommunal
erhvervsservice i
DI’s analyse ”Lokalt
erhvervsklima”.
Mindst 200 nye virksomheder registreres hvert år i CVR i
Assens Kommune.
Alle virksomheder,
der kontakter Erhvervskontakten,
tilbydes et 1:1 møde
inden for 48 timer
(arbejdsdage).

Fastholde stærke
detailvirksomheder i
kommunen
Etablere flere overnatningsmuligheder
Flere gæster og
turister
Bidrage til reduktion
af CO2
Styrket overlevelsesgrad af nye virksomheder i Assens
Kommune.

100 % net/mobil-dækning i 2022.
Udvidet kapacitet på
spildevandsrensning
60.000 til 100.000
personækvilalenter
(husstande) i 2022.

