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Pressemeddelelse

Erhvervspanel: Sådan kommer kommune og erhvervsliv
tættere på hinanden
Erhvervspanelet offentliggør i dag et nyt idé- og prøvehandlingskatalog. Formålet er at
bringe kommune og virksomheder tættere på hinanden - til gavn for både erhvervsliv og
borgere.
Scootere til lærlinge, smileyer til kommunens ansatte og nye fællesskaber for iværksættere. Det er
tre af de konkrete forslag, som Erhvervspanelet for Faaborg-Midtfyn Kommune offentliggør i dag.
Erhvervspanelet blev nedsat i august sidste år, og forslagene er en del af det idé- og
prøvehandlingskatalog, som panelet har arbejdet på siden nytår. Kataloget leverer bud på,
hvordan kommune og virksomheder i langt højere grad kan stå sammen om at skabe vækst,
tiltrække medarbejdere til ledige stillinger og skabe flere arbejdspladser. Kort sagt at stå sammen
om at skabe en positiv udvikling for kommunens erhvervsliv.
”Vi vil gerne spille hinanden bedre, og vi har peget på en række områder, hvor vi med fordel kan
spille sammen. Et eksempel er at skabe et tættere samarbejde mellem erhvervslivet og skolerne”,
siger direktør Steen Olsen fra Løgismose. ”Her på Løgismose har vi brug for kvalificeret
arbejdskraft. Både nu og i fremtiden. Vi er derfor optaget af, at de unge får en uddannelse – også
en erhvervsuddannelse. Jeg vil derfor gerne styrke samarbejde mellem vores virksomheder og
skolerne. Det kan vi bl.a. gøre ved at give de unge mere adgang til virksomhederne, fx gennem
praktik. Vores håb er, at det kan være med til at unge træffer et godt uddannelsesvalg”.
Erhvervspanelets kataloget peger på fire temaer, hvor der er brug for et særligt fokus i årene
fremover. De fire temaer er omdømme, kompetencer, rammevilkår og iværksættere, og under
hvert af disse områder er der to forslag til prøvehandlinger, der kan gøre en forskel i praksis.
Et af de konkrete forslag til prøvehandlinger handler om at fjerne transportbarriererne for unge
lærlinge. De er ofte ikke gamle nok til at få kørekort, og en bil er en stor udgift, når man er under
uddannelse. Derfor skal virksomheden kunne tilbyde f.eks. en scooter eller en samkørselsordning,
så det bliver nemt at komme på arbejde, lyder det i forslaget.
Det er en rigtig god idé, mener Anders Pedersen, der er direktør i PH Byg Faaborg A/S og medlem
af Erhvervspanelet:
”Faaborg-Midtfyn er en kommune med store afstande, og det kan skræmme lærlinge væk, at der
er langt til lærepladsen. Men transport må ikke være en hindring. Som virksomhed har vi brug for
uddannet arbejdskraft, og vi vil gerne tage lærlinge ind. Derfor er det en rigtig god idé, at vi som
virksomheder ser på, hvordan vi kan gøre det nemmere at komme til og fra arbejde”.
Samarbejdet om en prøvehandling som denne er at få flere virksomheder til at gå med på en god
idé som denne, og at kommunen bidrager ved eksempelvis at reducere bureaukrati, lave
skabeloner til aftaler mv. Det skal sikre, at gode idéer omsættes fra initiativer på enkelte
virksomheder til at få volumen ved at flere står bag.
For flere kommentarer kontakt borgmester Christian Thygesen på tlf. 7253 1710.
Læs hele idé- og prøvehandlingskataloget her www.fmk.dk/erhvervspanel

FAKTA
Erhvervspanelet blev nedsat i august 2016 og har 9 medlemmer ud over borgmesteren. Panelet er
rådgivende og har til formål at hjælpe kommunen med at tænke nye tanker og udvikle løsninger på
erhvervsområdet med henblik på at skabe øget vækst og udvikling i Faaborg-Midtfyn.
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 Iværksættere og understøttelse af virksomheder

Otte forslag til prøvehandlinger
1)

En journalistisk medarbejder ansat i kommunen skal være med til at sprede de gode historier
fra virksomhederne og lokalområdet.

2)

”Smiley”-standere på steder, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune møder borgere og
virksomheder. Som man kender det fra varehuse og butikker. Det skal give viden om, hvordan
borgere og virksomheder oplever mødet med kommunen.

3)

Håndværksfagene bliver ofte overset, har ikke høj status og mange fag mangler elever. 6., 7.
eller 8. klasses-elever på tre udvalgte skoler skal derfor i praktik i virksomheder for at få indblik
i håndværksfag.

4)

Mobilitet kan være en hindring for lærlinge. Derfor skal virksomheder, der tager lærlinge,
tilbyde samkørsel eller stille en scooter til rådighed – enten til låns eller med fordelagtig
afbetaling.

5)

Kommunen som organisation skal ud til virksomhederne: Den generelle erhvervsservice, hvor
virksomheder skal opsøge til kommunen, skal ud. Ind skal i stedet relationsbaseret
erhvervsservice, hvor kommunens medarbejdere tager ud på virksomheden og rådgiver med
afsæt i hverdagens konkrete udfordringer.

6)

Der skal laves en digital oversigt over private og andre tilbud til iværksættere og etablerede
virksomheder. Oversigten skal skabe et relevant overblik, som er nemt at søge i for alle typer
virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

7)

Kommunen skal være opsøgende og tilbyde rådgivning til virksomheder i forhold til
generationsskifte.

8)

Der skal skabes flere fællesskaber for iværksættere. Dels skal det undersøges, hvad
iværksættere efterspørger, og dels skal de informeres om, at der er gode muligheder for billigt
at leje lokaler mange steder i Faaborg-Midtfyn.

