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Erhvervs- og Turistpolitik
Erhvervs- og turistpolitikken tager udgangspunkt i Byrådets Vision 2020, hvor et af
målene er:
Brønderslev Kommune er i 2020 det bedste sted nord for Limfjorden at drive
virksomhed.
Afgørende betingelser herfor er juridiske, økonomiske og servicemæssige rammevilkår,
herunder service og engagement hos såvel medarbejdere som byråd.
Det er selvstændige mål både at score højt i de vækstindeks, der identificerer
erhvervsudvikling, samt kontinuerligt at skabe gode rammer for entrepreneurer og
vækstvirksomheder i et aktivt samarbejde mellem den offentlige og den private sektor.
Brønderslev Kommune vil udnytte sin centrale placering med let adgang til motorvej,
lufthavn, havne og jernbane og med et bredt udbud af lokale og regionale kulturtilbud.
Der er kort afstand til kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Samtidig er der i
kommunen kort vej til beslutningstagerne og den rigtige ressourceperson.
Brønderslev Kommune vil sikre, at erhvervslivets vilkår er de bedst mulige. Der skal
sikres vækst hos kommunens virksomheder for dermed at skabe et grundlag for øget
indtjening og fortsat gode beskæftigelsesmuligheder.
Brønderslev kommunes erhvervspolitik skal medvirke til at udvikle kommunens
positive erhvervsprofil, således at nye virksomheder tiltrækkes. Udvikling og omstilling
af eksisterende arbejdsplader skal sikres, og tiltrækning af nye medarbejdere til
erhvervslivet skal understøttes.
Erhvervspolitikken skal fremme vækst på et bæredygtigt grundlag for virksomheder
indenfor alle sektorer, fra produktion og handel, til service og oplevelseserhverv.
Udførelsen af erhvervspolitikken varetages af Brønderslev Erhverv & Turisme i et tæt
samarbejde med den kommunale forvaltning og Byrådet. Brønderslev Erhverv &
Turisme udarbejder årligt konkrete handlingsplaner der forelægges Byrådet til
orientering.

Målene for Brønderslev Byråd
Byrådet ønsker at skabe sund vækst i erhvervslivet ved at:
Skabe flere arbejdspladser og tiltrække ny arbejdskraft
Øge omsætningen og indtjeningen i virksomhederne

Tiltrække flere investeringer til Brønderslev kommune
Disse mål skal nås gennem den direkte erhvervsservice udført at Brønderslev Erhverv &
Turisme. Her varetages rådgivningen af iværksættere og virksomheder. Ligesom der
herfra iværksættes projekter og arrangementer til styrkelse af virksomhedernes
udvikling og forankring.
Der skal også arbejdes med den indirekte indsats. Virksomhederne skal sikres:
Hurtig, kompetent sagsbehandling af byggesager og miljøspørgsmål
Let adgang til kompetent arbejdskraft og tiltrækning af nye medarbejdere.
Indsatsen ligger ikke geografisk afgrænset til Brønderslev Kommune. Der skal ligeledes
sikres et udviklende samarbejde med relaterede organisationer og samarbejdspartnere,
der kan understøtte erhvervslivet i Brønderslev Kommune.

En stærk, samlet erhvervskommune
Brønderslev Kommune har tre hovedbyer og indenfor disse byer ligger en stor del af
virksomhederne. Uden for hovedbyerne ligger stadig mange virksomheder, og der er
udviklingsmuligheder i eksisterende lokaler. Det er her vigtigt, at der arbejdes med de
specialiseringer, der er i den eksisterende virksomhedsgruppe i kommunen. Desuden
skal der gives plads til nye brancher og virksomheder.
Vi skal fjerne forhindringer og hele tiden tænke nyt for at matche virksomhedernes
behov.
Vi skal underbygge og sikre samarbejde gennem det ordinære udviklingsarbejde og
gennem projekter.
To af de stærke brancher i Brønderslev Kommune er landbrugs - og
produktionsvirksomheder. Disse skal styrkes men også bruges som udgangspunkt for
etablering af nye styrkepositioner inden for andre erhverv.

Fra ide til virksomhed
Vi vil være Nordjyllands førende iværksætterkommune. Iværksættere er væsentlige i
forbindelse med at udvikle erhvervslivet og skabe arbejdspladser. Derfor vil vi:
øge overlevelsesgraden for iværksætterne
øge antallet af vækstiværksættere
Det er vigtigt, at vi kan tilbyde iværksætterne optimale arbejdsforhold,
herunder kompetent vejledning i bl.a. opstart, udvikling og markedsføring
af virksomheden. Samt sikre nem adgang til ledige lokaler og grunde, til
uddannelse, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Udvikling og styrkelse af erhvervet
Brønderslev kommune har været domineret af
produktionsvirksomheder. Der er særlige kompetencer indenfor
metal og beton. Der er ved at ske et skifte, og udviklingen er, at det er rådgivere,
specialister og serviceerhverv mere end produktionsvirksomheder, der starter som
selvstændige erhvervsdrivende i dag.
Virksomheder indenfor alle brancher skal sikres gode betingelser for udvikling. Dette
skal ske ved rådgivning og vejledning af virksomhederne på deres præmisser. Det skal
også ske ved information om relevante støttemuligheder samt ved at tilbyde støtte til de
nødvendige udviklingsmuligheder. Brønderslev Byråd ønsker et bredt velfungerende
erhvervsliv, der fungerer i en lokal, regional, national og global kontekst med
samarbejde, netværk og handel.

Turisme og Tilbud
Der er i Brønderslev Kommune en lang række aktører, der leverer
oplevelser og oplevelsesbaserede tilbud til lokale borgere og til
turister. Det er byrådets ønske at skabe sammenhæng i disse
tilbud, men også at formidle tilbuddene bredere ud.
Servicering af borgere og turister skal styres centralt, men relevant information skal
gøres tilgængeligt lokalt. I denne proces er de lokale samlingspunkter vigtige at have
med. Her tænkes på blandt andet biblioteker, borgerservice, forsamlingshuse og
butikker.

Fornyelse, forankring og forbedring
Erhvervsindsatsen kan ikke stå alene. Det er vigtigt også at have fokus på de
snitflader, der er mellem virksomheder og kommune. Erhvervspolitikken skal være en
samlende aktivitet for: Planlægning, byggesagsbehandling, infrastruktur, miljøtilsyn,
indsatsen på beskæftigelsesområdet og muligheden for hurtig og effektiv rekruttering
af arbejdskraft.
Samlet set er et velfungerende erhvervsliv forudsætningen for en
fortsat positiv udvikling i kommunen.
Beskæftigelse
Det er i samspillet mellem alle kommunens
arbejdsområder, at vi får den bedste og mest
velfungerende erhvervskommune. Vi får derved også
den bedste arbejdsstyrke, der kan gøre vores
virksomheder endnu bedre og endnu mere

Bosætning

Uddannelse

Fysisk
planlægning

konkurrencedygtige. Det er som relevant, aktiv samarbejdspartner, vi skaber de bedste
vilkår.

Sammenhæng, samarbejde og relationer
Brønderslev Kommune er en kommune i midten af Nordjylland, som er forbundet med
resten af landsdelen gennem arbejdsstyrken, uddannelsesinstitutionerne,
infrastrukturen mv.
Byrådet anser infrastrukturen i Vendsyssel for at være af afgørende betydning for en
fortsat god erhvervsudvikling.
For at give det bedst mulige resultat skal erhvervsindsatsen koordineres til gavn for
virksomhederne.
Virksomhedernes interesser går ud over kommunegrænsen. I den forbindelse er det
vigtigt, at der fastholdes et godt, bredt samarbejde med alle relevante
samarbejdspartnere, hvor forventninger afstemmes og samarbejde sikres til fordel for
virksomhederne i Brønderslev kommune.
Det skal sikres, at relationerne til erhvervs- og arbejdsmarkedsaktørerne fastholdes og
udbygges. Relationerne til uddannelsesinstitutionerne i regionen, som f.eks. Aalborg
Universitet og erhvervsskolerne udbygges løbende.
Med samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne har vi fire klare mål:
vi skal flytte viden og kompetencer til virksomhederne
vi skal flytte akademikere til Brønderslev Kommune og således skabe et bedre
grundlag for øget bosætning
Vi skal være med til at sikre de bedste medarbejdere med de rigtige
kompetencer til virksomhederne.
Vi skal skabe match ud fra virksomhedernes udfordringer. Det vil bl.a. dreje sig
om relevante efteruddannelser fra AMU-kurser over korte uddannelsesforløb til
længerevarende uddannelser.
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