Samlede høringssvar til Erhvervsstrategi 2019-2022 fra fagudvalgene
Magistraten godkendte på møde 12.11.2018, at forslag til Erhvervsstrategi 2019-2022 for Aalborg Kommune
blev sendt i høring i fagudvalgene. Alle udvalgene har i december 2018 derfor haft forslag til
Erhvervsstrategien på dagsordenen.
Bemærkninger og kommentarer fra udvalgene er er gengivet nedenfor. I oversigten herunder fremgår de
enkelte ændringsforslag med angivelse af, hvordan de er imødekommet.
Nr.

Ændringsforslag

Foreslået
af
BLU

Ændringer foretaget

1

Opfordring til, at der i
Erhvervsstrategien kommer et afsnit om
erhvervsudvikling udenfor Aalborg by.
Målet er at understøtte et lokalt
erhvervsliv i oplandsbyerne og derved
evt. også understøtte
iværksætterkulturen på steder, hvor
grunde og bygninger er billige.

2

Erhvervsstrategien bør i højere grad
adressere erhvervsudvikling i
kommunens landdistrikt. 70.000 af
Aalborg Kommunes borgere bor uden
for Stor-Aalborg, og hvor der desuden
er en række byer med særligt
vækstpotentiale.

SUN

3

Begrebet ’erhvervsby’ bør erstattes med
’erhvervskommune’

MEU

Ikke imødekommet. For Aalborg
Erhvervsråd er det afgørende, at det er
byen, samfundet, erhvervslivet og hele
Aalborg, der emmer af erhverv og
udvikling. Begrebet ’erhvervskommune’
signalerer, at det ’kun’ er kommunen, og
ikke partnerskabet og erhvervslivet i
kommunen, der skal tage ansvar for at
blive stærkere på erhverv. Erhvervsrådet
er også meget fokuseret på brandingen af
Aalborg som erhvervsby nationalt og
internationalt. Her virker ’erhvervsby’
stærkere end ’erhvervskommune’

4

Kulturens økonomiske betydning og
funktion som rammevilkår for
erhvervsudvikling bør adresseres.
Kulturlivet er en vigtig parameter for
erhvervslivet, hvilket bør afspejle sig i
Erhvervsstrategien.

SUN

Imødekommet. Turismens betydning er
skrevet ind på s. 32 og 35.

Delvist imødekommet. Det er flere steder i
strategien tydeliggjort, at der fokuseres på
erhvervsudvikling i hele kommunen:
På s. 12 er overskriften ændret, så der nu
står virksomheder i Aalborg Kommune
På s. 25 er det indføjet eksplicit, at
Aalborg Kommune understøtter
iværksætteri både i Aalborg og i
oplandsbyerne
På s. 26 er overskriften ændret, så der nu
står Aalborg Kommune, og det er
tydeliggjort i teksten, at Aalborg
Kommune understøtter virksomheder i at
drive forretning, vækst og udvikling i hele
kommunen.
På s. 27, 29 og 32 er ’by’ udskiftet med
’kommune’
På s. 33 er det tydeliggjort, at det er
kommunens (og ikke byens) ansigt og
image udadtil
På s. 35 er ’by’ ændret til ’kommune’, og
kyst- og naturturisme er skrevet ind

5

Erhvervsstrategien bør i større omfang
understrege behovet for et øget fokus
på sammenhængen mellem skole og
erhvervsliv

SKO

Imødekommet. Skrevet ind som indsats
på s. 29.

6

Ønske om, at strategien lægger
yderligere vægt på etablering af
socialøkonomiske virksomheder

ÆHU

Imødekommet. Skrevet ind på s. 19 og
29.

7

Det bør overvejes, om overskriften
’drømme realiseres’ skal omformuleres
(side 7)

MEU

Ikke imødekommet. Det er ikke motiveret i
ændringsforslaget, hvorfor det bør
overvejes at ændre formuleringen, og ej
heller hvad den kunne ændres til. Det er
afgørende for Aalborg Erhvervsråd, at
Erhvervsstrategien er vedkommende og
kan mærkes. Derfor har rådet ønsket en
formulering om, at Aalborg er stedet, hvor
man kan realisere sine drømme

8

Omformulering af Verdensmål 7:
Bæredygtig energi (side 9)

MEU

Ikke imødekommet, idet det er den
officielle målbeskrivelse fra FN, der er
gengivet i Erhvervsstrategien. I stedet for
tydeliggøres det, at det er FN’s
beskrivelse af målene, der fremgår i
strategien.
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Strategi, BLF

Bemærkninger fra By- og Landskabsudvalget til Erhvervsstrategi 2019-2022 - Aalborg bygger bro

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2000

Aalborg by og Aalborg Kommune
By- og Landskabsudvalget vil gerne opfordre til, at der i erhvervsstrategien kommer
et afsnit med om erhvervsudvikling udenfor Aalborg by. Målet er at understøtte et
lokalt erhvervsliv i oplandsbyerne og derved evt. også understøtte iværksætterkulturen på steder, hvor grunde og bygninger er billige. BLF kan være med til at understøtte den nødvendige mobilitet i forhold til et styrket erhvervsliv udenfor Aalborg by.
Erhvervsstrategien indledes med at slå fast, at ”Aalborg” er synonym med ”Aalborg
Kommune” i strategien. Der er dog intet i strategien, der leder tankerne hen på andet
end Aalborg by. Én overskrift i visionen handler om at skabe en erhvervsvenlig
kommune. Alle øvrige steder omtales ”erhvervsbyen Aalborg”, ”aalborgensiske virksomheder”, ”Aalborg, en bæredygtig industriby”, ”Aalborg – fra skibsradio til digitalisering”, ”Aalborg - A 20-minute town”, mv. Endvidere snævrer afsnittet Detailhandel
og restauration også ind på Aalborg by: ”Aalborgs detailhandel, restaurations- og
cafeliv, events mv. er på mange måder byens ansigt og image udadtil.” På samme
måde berører afsnittet Turisme alene storbyturisme og erhvervsturisme – ikke kystturisme.
By- og LandskabsForvaltning og –Udvalg understøtter Erhvervsstrategien
ved..
•

Overordnet betragtet arbejder vi i BLF/BLU også for at opfylde visionen om at
Aalborg skal være en international, attraktiv og gennemslagskraftig videns-, industri-, uddannelses- og kulturby.

•

Rammevilkåret ”Infrastruktur og lokalisering” understøttes af mange planer og
projekter i BLF/BLU. Der arbejdes med bæredygtig mobilitet, citylogistik mv. i Mobilitet 2040. I Retningslinjerevision 2019 er der ligeledes fokus på bæredygtig
mobilitet, - men også på erhvervslokalisering i logistiske perler og urbane knudepunkter, hvor der skabes gode muligheder for byintegrerbare erhverv i en bymæssig sammenhæng, fx ved en BRT-station. BLF arbejder målrettet med at
skabe og understøtte urbane knudepunkter med mange forskellige funktioner og
et bymiljø, der både kan være attraktivt for mange typer af borgere men også kan
fungere som konkurrenceparameter for virksomheder, der ønsker at tiltrække
særlige, højt kvalificerede medarbejdere - det kan dreje sig om både akademikere
og forskellige grupper af faglærte.

•

Vi hilser det velkommen, at Detailhandel og Turisme er udpeget som særlige
udviklingsområder. Detailhandel og restauration samt Turisme er ikke kun vigtige
i erhvervsstrategisk sammenhæng, - men også i arbejdet med at skabe levende
attraktive byer med kvalitet (som fx i Midtbyplanen). I det igangværende arbejde
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med revision af kommuneplanens retningslinjer arbejdes der målrettet med at sikre butikker som en vigtig strategisk løftestang for at skabe byliv og attraktive mødesteder, - ikke kun i Aalborg men også i oplandsbyer og landsbyer. Endvidere
arbejdes der i retningslinjerevisionen med at sikre Aalborgs regionale rolle som
Norddanmarks vigtigste handelsknudepunkt ved også fremadrettet at koncentrere
og udvikle den regionale handel i Aalborg Midtby og City Syd.
•

Endelig er de syv arbejdsprincipper vigtige i forhold til at styrke en særlig måde at
arbejde på. Ikke mindst partnerskaber er i fokus i BLF/BLU. Her kan nævnes, at vi
opfatter os som en vigtig partner i arbejdet med indsatsområdet Erhvervsservice
og dermed i arbejdet med at være nærværende og give individuel sparring og
sagsbehandling. Endvidere er vi parate til fortsat at videreudvikle det tværgående
samarbejde for innovative løsninger: lokalt, bymæssigt, regionalt og internationalt,
- hvor det er relevant.

Venlig hilsen

Hans Henrik Henriksen
Rådmand
By- og Landskabsforvaltningen
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Bemærkninger fra Skoleudvalget til Erhvervsstrategi 2019-2022 – ”Aalborg
Bygger Bro”

Erhvervsrådet har udarbejdet udkast til Aalborg Kommunes erhvervsstrategi for
2019-2022, som er fremsendt til høring i Skoleudvalget. Skoleforvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til høringssvar fra Skoleudvalget.
Skoleudvalget vil gerne kvittere for en gennemarbejdet erhvervsstrategi, og ser
frem til at bidrage til den ambitiøse vision og de konkrete måltal for fremtidens erhvervsliv i Aalborg Kommune.
For Skoleudvalget er det særlig vigtigt at strategien giver udtryk for et fortsat fokus
på de yngre aalborggensere – nemlig skoleeleverne.
Skoleudvalget finder det derfor positivt, at erhvervsstrategien også tager højde for
fremtidens arbejdskraft og erhvervsdrivende (s.29).
På side 29 af bilag 1, Erhvervsstrategi 2019-2022 Aalborg Bygger Bro, fremgår det,
at:
”Folkeskole og uddannelser i Aalborg spores ind på Erhvervsstrategiens to verdensklasse spydspidser – bæredygtighed og digitalisering – og på iværksætteri og
innovation, så uddannelser og visioner for Aalborg hænger sammen”.
Skoleudvalget er tilfredse med at strategien understreger fokusset på bæredygtighed og digitale færdigheder, der allerede er markante indsatsområder på skoleområdet i kommunen.
I en nylig undersøgelse foretaget af Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev,
Momentum (artikel fra den 20.08.18 - Momentum 13/2018) fremgår det, at knap
hver fjerde ung fra 1983-årgangen aldrig har fraflyttet fra sin opvækstkommune
(defineret som den kommune, hvor man boede som 15-årig, da man afsluttede
grundskolen). For Aalborg Kommunes vedkommende er tallet helt oppe på 40 pct.
Aalborg Kommunes evne til at holde på sine unge indbyggere skal i fremtiden sikres ved, at skabe klare sammenhænge mellem læringsinstitutionerne, lige fra
grundskole, over ungdoms-, erhvervs- og videregående uddannelser og til erhvervslivet.
Det er desuden også Skoleudvalgets vurdering, at erhvervsstrategien i større omfang bør understrege behovet for et øget fokus på sammenhængen mellem skole
og erhvervsliv.

Aalborg Kommune
Skoleforvaltningen
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby
eDoc: 2017-030011

På Aalborg Kommunes skoler arbejder man målrettet for at styrke iværksætteri og
entrepreneurship blandt andet gennem case competitions, opfinderkonkurrencer
m.m., ligesom man arbejder strategisk for at tydeliggøre attraktive muligheder på
kommunens mangfoldige erhvervsuddannelser, og åbne vores skoler op mod lokalsamfundet via vores erhvervsplaymaker og platform AabenAalborg.dk, der søger at bygge bro mellem skoleelever og det samfund, de er en del af.
Som led i budget 2019 blev det desuden besluttet, at der etableres en pulje på 1
mio. kr., der skal være med til at udvide mulighederne for valgfagene i udskolingen
indenfor de praktiske fag, hvor eleverne stifter bedre bekendtskab til erhvervsfagene.
Alt sammen tiltag, der er med til at åbne døre og skabe opmærksomhed om de
muligheder, eleverne kan møde på deres uddannelsessti og i deres arbejdsliv.

Venlig hilsen

Skoleudvalget
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Direktørens Sekretariat SUN

Kommentarer fra Sundheds- og Kulturudvalget til
udkast til Erhvervsstrategi 2019 - 2022

Sundheds- og
Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg
9931 1920

Sundheds- og Kulturudvalget takker for muligheden for at kommentere udkast til
Erhvervsstrategi 2019 – 2022.
Udvalget kan støtte op om vision og indsatsområder i strategien, men efterlyser
yderligere fokus på to områder:
Erhvervsstrategien bør i højere grad adressere erhvervsudvikling i kommunens
landdistrikt. 70.000 af Aalborg Kommunes borgere bor uden for Stor-Aalborg, og
hvor der desuden er en række byer med særligt vækstpotentiale. Erhvervsstrategien
bør derfor – ud over Aalborg som erhvervsby – forholde sig til erhvervsudviklingen
her.
Kulturens økonomiske betydning og funktion som rammevilkår for erhvervsudvikling
bør ligeledes adresseres. Sundheds- og Kulturudvalget behandlede medio 2018
”Tilbageløbsanalyse af kulturens betydning i Aalborg”. Her blev 100 virksomheder
interviewet, og godt 70 % var helt eller delvist enige i, at kulturlivet har betydning for
mulighederne for at tiltrække og fastholde ansatte og har betydning for, om det er
attraktivt at drive virksomhed i Aalborg. 75 % var helt eller delvis enige i, at kulturlivet
trækker private investeringer med sig. Kulturlivet er dermed en vigtig parameter for
erhvervslivet, hvilket bør afspejle sig i erhvervsstrategien.
På Sundheds- og Kulturudvalgets vegne

Mads Duedahl
Rådmand

Sagsnr.:
2018-085541
Dok.nr.:
2018-085541-11
Init.: MIGR
EAN nr.: 5798003743066
Har du fået dette brev digitalt kan
du svare ved at bruge ”besvar”knappen i Digital Post/eBoks. Du
kan altid kontakte Aalborg
Kommune sikkert på aalborg.dk
eller via Digital Post på
borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital
Post kan du ringe til Den Digitale
Hotline på 7020 0000

#BREVFLET#
Click here to enter text.
Dokument: Neutral titel
Aalborg Kommune,
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Borgmesterens Forvaltning
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Høringssvar vedr. Erhvervsstrategi 2019-2022
Borgmesterens Forvaltning har sendt udkast til Erhvervsstrategi i høring hos de politiske udvalg for forvaltningerne i Aalborg Kommune.
Erhvervsstrategien har været forelagt Miljø- og Energiudvalget på mødet den
5.december 2018 (punkt).

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 9400
www.aalborg.dk
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Miljø- og Energiudvalget kan tilslutte sig intentionerne i strategien og støtter op om,
at Aalborg skal være en bæredygtig og attraktiv kommune både for virksomheder og
Åbningstider:
borgere. Miljø- og Energiudvalget er meget opmærksom på, at forvaltningen spiller
Mandag-fredag 9-15
en afgørende rolle i implementeringen af den foreslåede erhvervsstrategi.
Torsdag 9-17
Miljø- og Energiforvaltningen arbejder generelt for grøn bæredygtig omstilling på
miljø- og energiområdet. Det afspejler sig bl.a. i:
•
•
•
•
•
•
•

Den kommende Bæredygtighedsstrategi for 2020-2024 baseret på FN´s verdensmål
Energistrategien
Fagplaner inden for grundvand, affald, spildevand og varme
Klimastrategien
Miljøsagsbehandling
Aalborg Forsynings ejerpolitik og udviklingsstrategi og
Cirkulære- og bæredygtige indkøb i de kommunale indkøb

Af konkrete indsatser i Miljø- og Energiforvaltningen, som understøtter erhvervsstrategien kan bl.a. nævnes: fortsat optimering af miljøsagsbehandlingen, ”en indgang,
hvor der er fokus på god erhvervsservice, Grøn Detail – et netværk der understøtter
den grønne omstilling i butikker og restauranter, BRN initiativet ”Det cirkulære Nordjylland”, skoletjenesten, der tilbyder at besøg af batmobilen (børnehave til 10. klasse), Bæredygtighedsfestivallen, Det grønne rejsehold, som understøtter virksomheders potentiale inden for bæredygtighed, cirkulær økonomi og grøn omstilling, Miljø++ samarbejdet med Aalborg havn og AAU, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, der understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling, Netværk for Bæredygtig
Landbrug og Netværk for Bæredygtig Byggeri.
Et konkret forslag til ændring af tekst i erhvervsstrategien er en om formulering af
afsnittet ”Mål 7: Bæredygtig Energi” til følgende tekst:
”Mål 7: Grøn Energi Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og
grøn energi til en overkommelig pris. Desuden mener Miljø- og Energiudvalget, at
bør begrebet ”erhvervsby” bør erstattes af ”erhvervskommune”, og at det bør overvejes, om overskriften "drømme realiseres" skal omformuleres.
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Miljø- og Energiforvaltningen ser frem til at videreudbygge det tætte samspil med
Business Aalborg, så der kommer øget fokus på bæredygtighed, grøn omstilling mm.
I samarbejdet med virksomheder.

Venlig hilsen

Lasse P. N. Olsen
Rådmand

Søren Gais Kjeldsen
Direktør
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Ældre- og Handicapudvalget, 12.12.2018
Punkt 12.

Høring af Erhvervsstrategi 2019-2022
2018-085541
Business Aalborg indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget drøfter og kommer med eventuelle kommentarer
til forslag til Erhvervsstrategi for 2019-2022 ”Aalborg bygger bro”.
Beslutning:
Drøftedes.
Ældre- og Handicapudvalget bifalder generelt erhvervsstrategien.
Supplerende kunne Ældre- og Handicapudvalget ønske sig, at strategien lægger yderligere vægt på
etablering af socialøkonomiske virksomheder.

Beskæftigelsesudvalget, 13.12.2018
Punkt 6.

Drøftelse af høring vedrørende Erhvervsstrategi 2019 - 2022
2018-092470
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets drøftelse høring vedrørende
udkast til erhvervsstrategi 2019 - 2022
Familie- og Socialudvalget behandler ligeledes indstillingen på møde den 14.12.18
Beslutning:
Drøftet og anbefalet.

Familie- og socialudvalget, 14.12.2018
Punkt 6.

Drøftelse af høring vedrørende Erhvervsstrategi 2019 - 2022
2018-092470
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalgets
drøftelse høring vedrørende udkast til erhvervsstrategi 2019 - 2022.
Beskæftigelsesudvalget behandler ligeledes indstillingen på møde den 13.12.18.
Beslutning:
Drøftet og anbefalet.

