Erhvervsplan – høringssvar fra de stående udvalg – November 2014
Bemærkninger fra By- og Landskabsudvalget til Udka st til Erhvervsplan 2015 -2018
Generelt er der en god tradition i Aalborg Kommune for at sikre sammenhæng mellem den overordnede
fysiske planlægning og erhvervsplanlægningen. Udkast til Erhvervsplan 2015 -2018 – Aalborg den Globale
Videns- og Industriby” er også tro mod de overordnede visioner og strategier i ”Planstrategi 2011 – Aalborg
Norddanmarks Vækstdynamo” og ”Fysisk Vision 2025”.
By- og Landskabsudvalget kunne dog godt have ønsket en tættere sammenhæng med og mere fokus på
drivet og vækstpotentialet i ”Aalborg, Den Attraktive By”.
I den tidligere erhvervsplan var ”Den Attraktive By” én blandt 5 satsninger. By - og Landskabsudvalget vil
gerne beklage, at dette fokus helt er fors vundet i det fremsendte udkast til Erhvervsplan 2015 -2018, da det
fortsat er vigtigt med en fælles satsning.
Aalborg har potentiale til at kunne klare sig i den nationale og internationale konkurrence som den lille
attraktive storby – ’The Tough Little Big City’. Byen rummer storbypuls og byliv med sjæl, mødesteder med
social samlende effekt, nyskabende oplevelsesmuligheder og nye måder at bo på. Alle disse parametre gør
Aalborg attraktiv i international målestok, og byen bidrager i høj grad til, at tiltrække og fastholde innovative
virksomheder, k valificeret arbejdskraft, studerende, øvrige borgere og bes øgende fra hele verden.
Erhvervsplanen ”tager udgangs punk t i Aalborgs DNA og ek sisterende styrk er” og i den forbindelse vil By- og
Landskabsudvalget gerne anbefale, at ”Aalborg, Den Attraktive By” fortsat fremhæ ves som en
erhvervsmæssig styrkeposition.
Generelt vil By- og Landskabsudvalget gerne tilbyde et snæ vert samarbejde omkring udvikling af Aalborg,
den Globale Videns- og Industriby, og udvalget vil arbejde på at underst øtte de erhvervsmæssige
satsninger, der fremgår af erhvervsplanen.
Endelig har By- og Landskabsudvalget følgende konkrete bemærkninger til udkast til Erhvervsplan 2015 2018:
Busine ss Region North Denmark
By- og Landskabsudvalget vil gerne anbefale, at samarbejdsprojektet ”Business Region North Denmark –
fælles og vækst og udvikling” omtales i Erhvervs planen. Projektet er en ny og unik mulighed for at
samarbejde på t væ rs af alle Nordjyske kommuner og Regionen omkring Erhverv- og Turismeudvikling,
hvilket gør det oplagt at synliggøre og fremhæ ve.
Erhvervsservice
By- og Landskabsforvalt ningen har en stor aktie i at levere effektiv og professionel erhvervsservice til
virksomheder. Afsnittet afspejler meget fint de indsatser og initiativer, der arbejdes målrettet med at optimere
i By- og Landskabsforvaltningen. By- og Landskabsudvalget kan blot lige næ vne, at forvaltningen ønsker at
arbejde i retning af en synlig erhvervskommune, men der arbejdes målrettet på ikke blot at synliggøre
kommunens tilbud og services overfor erhvervslivet, - der arbejdes grundlæggende med at udvik le og
forbedre kommunens tilbud og services.
Infrastruktur
I den overordnede Fysisk Vision 2025 for Aalborg by og Aalborg kommune fokuseres der bevidst på
begrebet ”Mobilitet” frem for ”Infrastruktur”. Den grundlæggende tanke bag mobilitetsstrategien er, at den
skal danne grundlag for en ny måde at tænke trafik og transport på, der handler mere om at sætte
mennesker i fok us. Kommunens borgere opfattes ikke som fodgæ ngere, cyklister, bilister, kollektiv brugere,
men i stedet som MOBILIS TE R, - og det skal være muligt og smart at anvend e flere typer af transportmidler.
For at sikre en god mobilitet er infrastruktur ikke et mål i sig selv. Det kan væ re et middel til at opnå de
målsætninger, vi opstiller inden for mobilitet i Aalborg Kommune.
By- og Landskabsudvalget vil derfor gerne anbefale, at Erhvervsplanen kommer til at afspejle dette bevidste
diskursskifte fra fok us på ”Infrastruktur” til fokus på ”Mobilitet”.
Endvidere mener By- og Landskabsudvalget, at Letbanen samt fortætningsmulighederne langs traceet og
standsningsstederne godt kunne have haft mere fokus i Erhvervs planen. Kombinationen af offentlige og
private investeringer i disse fortætningsområder – og den synergieffekt det kan skabe – vil væ re oplagt at
fremhæ ve som en strategisk satsning i Erhvervsplanen.

Endelig ønsker By, og Landskabsudvalget, at der tilføjes et afsnit om 3. Limfjordsforbindels e og Tranholmvej
under handlingsplan for infrastruktur.

Miljø- og Energiforvaltningens bemærkninger til Erhvervsplan 2015 -2018
Magistraten har sendt Erhvervs plan 2015-2018 i høring hos de politiske udvalg for forvaltningerne i Aalborg
Kommune.
Erhvervsplanen har været forelagt Miljø- og Energiudvalget på mødet den 19. november 2014 (punkt 7).
Miljø- og Energiudvalget kan tilslutte sig intentionerne i Erhvervsplanen og har følgende bemærkninger til
planen:
Indenfor styrkeområdet ”E nergi”, lægger Erhvervsplanen op til, at Aalborg Kommune indgår i en styrket
regional energisatsning og henviser til en række styrkeområder, som satsningen skal bygge på, illustreret
ved Energihusets søjler (bl.a. olie /gas, energioptimering, bæredygtigt byggeri mv. ). Miljø - og
Energiforvaltningen understøtter en regional energisatsning og ser gerne, at erhvervsplanen bliver mere
specifik på de enkelte styrkeområder, så det bliver mere klart, hvor satsningen tænkes gennemført. Ikke
mindst for potentielle samarbejdspartnere er det vigtigt.
Miljø- og Energiforvaltningen ser også gerne, at transportområdet bliver et indsatsområde i den regionale
energisatsning, idet transporten står for en stor del af det samlede energiforbrug og CO2-udledningen.
Under ”Eksempler på Aalborg Kommes arbejde med energi og miljø” bør Energistrategien som Aalborg
Byråd vedtog på mødet den 28. marts 2011 næ vnes. De næ vnte strategier vil være mere på niveau ved at
næ vne Energistrategien, der er en af kommunens strategier på linje med Klimastrategi og
Bæredygtighedsstrat egi, frem for at næ vne et enkelt projekt som Industriel symbiose.
Teksten kunne være: ” Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 udgør sammen med
Energivisionen grundlaget for den langsigt ede energiplanlæ gning, der fremadrettet skal sikre, de forskellige
aktører på energiområdet og samfundet som helhed, et bæredygtigt og omkostningseffektivt energisystem
med en fors varlig forsyningssikkerhed.
Under ”Nye net værk ” er der næ vnt muligheden for at etablere nye net værk f.eks. ”et nordjysk net værk for
clean tech/green tech”. Da de eksisterende net væ rk Hub North og FleksEnergi falder ind under kategorierne
clean tech og green tech, bør der i stedet for ”et no rdjysk net værk” stå ”nye net væ rk” eller ”ny e nordjyske
net væ rk”.

Ældre- og Handicapudvalget har på deres møde 12.11.14 godkendt nedenstående høringssvar til
Erhvervsplan 2015-2018:
Vi har med stor interesse drøftet forslag til erhvervs plan for Aalborg Kommune 2015- 2018.
Erhvervsplanen indeholder et flot og ambitiøst mål om at skabe 5.000 flere arbejds pladser i Aalborg
Kommune frem mod 2018.
Målet om flere arbejdspladser hænger godt sammen med Ældre- og Handic apforvaltningens mission om at
fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Særligt på handicapområdet er der stor
interesse og behov for at skabe reelle arbejdspladser til borgere med funktionsnedsættelser.
Vi foreslår derfor, at etablering og udvikling af socialøkonomisk virk somhed i Aalborg Kommune kommer til
at indgå som et indsatsområde i relation til de strategiske tiltag vedrørende Erhvervsservice og Iværksætteri.
Vores forslag indebærer, at der også tilbydes råd - og vejledning til erhvervslivet om mulighederne for at
realisere deres projektideer indenfor rammerne af en socialøkonomisk virksomhed. Dette med sigte på at
skabe mange flere nye arbejdspladser til borgere med funktionsnedsættelse.
En indsats, der kan igangsættes og fremmes via midler fra bl.a. den sociale kapi talfond og den Europæiske
Socialfond.

Familie- og Beskæftigelse sforvaltningen har anbefalet følgende høringssvar fra
Beskæftigelse sudvalget og Familie- og Socialudvalget:
Beskæftigelsesudvalget og Familie - og Socialudvalget vil gerne k vittere for en spændende og fremsynet
erhvervs plan og ser frem til at bidrage til implementeringen heraf. Udvalgene vurderer, at erhvervsplanen
godt og bredt rammer Aalborg Kommunes styrkeområder. Men det er også udvalgets vurdering, at
udviklingen af erhvervslivet i Aalborg Kommune rummer mere end de fremhæ vede områder, og at man skal
huske de områder, der ikke fylder så meget på dagsordenen, men som er vigtige i den samlede kommunale
økonomi, herunder velfæ rdsområderne og udfordringerne koblet hertil.
Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget vurderer, at samarbejdet mellem Business Aalborg og
Jobcenter Aalborg bør øges, således at de to enheders styrker udnyttes bedre og i et samspil til fordel for
virksomhederne. Det kan fx være i form af fælles ops øgende virksomhedsbesøg samt fælles information til
virksomhederne om Business Aalborgs og Jobcenter Aalborgs tilbud til virksomhederne.
Desuden vurderer udvalgene, at der i forhold til socialøkonomiske virksomheder er et potentiale for et øget
samarbejde mellem jobcent ret og Business Aalborg med henblik på at skabe socialøkonomisk vækst og job
ved at fremme den erhvervsmæssige rådgivning og vejledning om at etablere og udvikle socialøk onomiske
virksomheder. Herigennem sikres vækst og socialt ans var blandt kommunens virksomheder, ligesom der
skabes permanent beskæftigelse til personer med personlige eller arbejdsmæssige udfordringer –
eksempelvis fleksjobbere.
Beskæftigelse sudvalget behandlede sagen på møde 25.11.2014:
Beslutning:
Godk endt
Med tilføjelse i høringssvaret i afsnittet om Handlings plan for k ompetencer og talent.
Side 29: "Tæt" samarbejde med erhvervslivet erstattes med "forpligtende samarbejde".
Det er vigtigt, at der i Erhvervsplanen er fok us på de muligheder, der er i forbindelse med
Besk æftigelsesreformen og Kontanthjælpsreformen, hvor der sk al der sk e et k ompetenceløft, og hvor flere
unge får en uddannelse og ledige går fra uf aglært til faglært.
Erhvervsplanen sk al fok usere på de besk æftigelsesmuligheder, der ligger i de store inf ras truk turer og
anlægs- og boligprojek ter.
Venstre og Socialdemok raternes medlemmer af udvalget ønsk er, at den tredje Limfjordsforbindelse og
Tranholmvej tilføjes i Erhvervsplanen, da det har stor besk æftigelseseffekt.
Per Clausen ønsk er tilføjet et tredje mål, om at naturressourcer sk al udnyttes mere effek tivt. Endvidere fok us
på de muligheder, der er for flytning af gods fra Aalborg Havn til sk inner i forlængelse af udvik lingen af
Hirtshals Havn.
Per Clausen og Daniel Nyboe Andersen k an ikk e tilslutte sig forslaget om, at den tredje Limfjordsforbindelse
indgår i Erhvervs planen.
Daniel Nyboe Andersen k an tilslutte sig forslaget om Tranholmvej.
Familie- og Socialudvalget behandlede sagen på møde 28.11.2014:
Beslutning:
Godk endt
Med tilføjelse i høringssvaret i afsnittet om Handlings plan for k ompetencer og talent, side 29: "Tæt"
samarbejde med erhvervslivet erstattes med "forpligtende samarbejde". Det er vigtigt, at der i
Erhvervsplanen er fok us på de muligheder, der er i forbindels e med Besk æftigelsesreformen og
Kontanthjælpsreformen, hvor der sk al der sk e et k ompetenceløft, og hvor flere unge får en uddannelse og
ledige går fra ufaglært til faglært. Erhvervs planen sk al fok usere på de besk æftigelsesmuligheder, der ligger i
de store infrastruk turer og anlæ gs- og boligprojek ter.
Anne Honore Østergaard, Rosa Slot Hans en, Mai Britt Iversen ønsk er, at den tredje Limfjordsforbindelse og
Tranholmvej tilføjes i Erhvervsplanen, da det har stor besk æftigelseseffekt. Jens Toft Nielsen tilslutter sig
bemærk ningen om Tranholm vej, men k an ikk e tilslutte sig bemærk ningen om den tredje
Limfjordsforbindelse.

Desuden foreslår udvalget en tilføjelse i næstsidste afsnit i sagsbesk rivelsen, hvor der står: ”…. at
samarbejdet mellem Business Aalborg og Jobcenter Aalborg øges, således at de to enheders styrk er
udnyttes bedre og i et samspil til fordel for virk somhederne og borgerne ”. Sidste to ord: ”og borgerne” sk al
tilføjes.
Hans Thorup var fravæ rende.

Sundheds- og Kul turudvalgets høringssvar til Erhvervsplanen
Nedenstående høringss var blev godkendt af Sundheds- og Kulturudvalget den 26. november 2014:
Sundheds - og Kulturudvalget ser Erhvervsplanen som en velstruk tureret plan med godt besk revne
indsatsområder. Erhvervsplanen og indsatserne falder fint i tråd med bl.a. Kulturpolitikk en,
Landdistrik tspolitikk en og samt den k ommende Uddannelsesstrategi og e r et godt fundament til at fortsætte
det stærk e tværgående samarbejde.
Sundheds - og Kulturudvalget k an derfor bakk e fuldt op om udk ast til Erhvervsplanen, og ser frem til at være
med i samarbejdet om udmøntning af Erhvervsplanen.
Herudover var der følgende høringss var:
Venstre ønsk er tilføjet, at vi arbejder for en bedre infrastruk tur i Nordjylland, herunder specielt med fok us på
3 limfjordsforbindelse over Egholm og Tranholmvej.
Daniel Nyboe Andersen ønsk ede tilføjet at Radik ale Venstre ikk e k an tilslutte sig ønsk et om 3.
Limfjordsforbindelse over Egholm.
Daniel Nyboe Andersen tilslutter sig Venstres bemærk ning vedr. ønsk et om Tranholmvej.

Skoleudvalgets høringssvar til Erhvervsplan 2015 -2018
Skoleudvalget har modt aget udkast til Erhvervsplan 2015-2018 og har på mødet den 2. dec ember 2014
godkendt høringsudkastet i forhold til Skoleforvaltningens område:
Skoleudvalget ser Erhvervs planen som en velstruktureret plan med mange indsatsområder, der falder i tråd
med målsætningen for Skoleforvalt ningens område, eksempelvis i forhold til Ungestrategien og arbejdet med
at få flere af kommunens unge til at vælge erhvervs uddannelse.
Skoleudvalget kan derfor bakke op om udkastet til Erhver vs planen, og ser frem til at deltage i udmøntningen
af Erhvervs plan 2015-2018.
Herudover var der følgende høringss var:
Jan Thaysen og Hans Thorup (V) ønsk er tilføjet, at der arbejdes for en bedre infrastruk tur specielt med fok us
på en 3. Limfjordsforbindelse med en vestlig linjeføring over Egholm OG Tranholmvej.
Fraværende var Tina French Niels en.

