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René Ringsted, CEO i Halberg Properties A/S
Per Nykjær Jensen, Erhvervsforum Svendborg, Formand
Ole Farshøj, Dansk Byggeri Sydfyn
John Arly Henriksen, formand Erhvervs- og Turismeudvalget
Henrik Nielsen, Svendborg Byråd
Michael Søndergaard, Dansk Industri,
Allan Kruse, Svendborg Erhvervsskole
Torben Madsen, Industrien Sydfyn
Martin Larsen, Shopping Svendborg
Morten Raft, Svendborg Håndværker & Industriforening
Anders Ulrich, Sydfyns Turistforening
Freddy Knecht, FH Fagbevægelsens Hovedorganisation
Bo Hansen, borgmester
Allan Kruse, Uddannelsessektor
Claus Bjerregaard, Borgerforeningen Svendborg Teater
Maria Schaumann, rådgiver – jura
Charlotte Flugt
Kenneth Seerup, rådgiver IT
Frederik Harald Halberg, største private arbejdsplads
Jesper Bernhardt, Maritime uddannelser

Søren Bach Hansen, Erhvervschef
Helge Padegaard, Erhverv – referent
Sinne Wils, Erhvervskontoret / fremtidsfabrikkerne
Gæst Esther Hald Andersen, Erhvervskontoret
Fravær:
o Ole Farshøj, Dansk Byggeri Sydfyn
o Henrik Nielsen, Svendborg Byråd
o Frederik Harald Halberg, største private arbejdsplads
Referat fra møde i Svendborg Erhvervsråd tirsdag den 23. august
kl. 08.00 -10.00, Rådhuset, Byrådssalen.
Pkt. 1 Godkendelse af referat fra 10.maj 2022.
Referat er tidligere udsendt
Godkendt uden bemærkninger
Pkt. 2 Nyt fra formanden v/René Ringsted.

-

Det blev besluttet at oprette en LinkedIn-profil.
Dette er sket. Opfordring til at bruge den. Mere om det senere i
dagsordenen.

Orientering taget til efterretning

-

Studerende fra SIMAC har igen i år stort set ryddet
bordet i DM i Entreprenørskab.

Stor ros til SIMAC – opfordring til at fortsætte den store indsats.

-

Virksomhedsbesøg: Der planlægges at afvikle ét møde pr.
måned. Møderne for 2023 vil blive booket snarligst.

Orientering taget til efterretning

-

Status på anvendelse af 200 t.kr. kommunalbestyrelsen tildelte
erhvervsrådet.

Orientering taget til efterretning

-

Høringssvar fra Shopping Svendborg vedr. betalt parkering

ML begrundede og uddybede detailhandlens indsigelse omkring betalt parkering.

SER gav udtryk for at der i dag var en velfungerende parkeringspolitik.
BH fortalte at punkter tages op på Økonomiudvalgsmøde senere samme
dag.
Pkt. 3 Status fra de tre næstformænd samt erhvervschef
-

Maria Schaumann – iværksætteri

MS – arbejder på at etablere et ”blåt” advisory board.
Der er fortsat fokus på iværksætteri i folkeskolerne, herunder
brobygning til de tekniske / erhvervsfaglige uddannelser.
PNJ – Erhvervsforum arbejder samme med Erhvervsskolen på at
etablere et matchmaking arrangement.
BH – husk også fokus på 8. klasserne.
-

Jesper Bernhardt – Maritimt Kraftcenter

JB – gerne kobles direkte sammen med de tiltag, der sker på
iværksætterområdet.
Det Maritime Netværk er etableret med ca. 200 deltagere – se link
https://sdmn.dk/
MARS erstatter det tidligere MARLOG. Der kommer en opgave i at finde
og sikre tilstrækkelig finansiering.
SBH – Maritimt start up Hob er genetableret.
CC Jensen har aftalt med Ulrich Ritsing og Svendborg Kommune, at
Ulrich tilknyttes erhvervskontoret som erhvervsambassadør, og med
fokus på det maritime.
Side 2 af 5

Der arbejdes på robotteknologi og autonom skibssejlads prøves af ifm.
de fremtidige øfærger.

-

Claus Bjerregaard – Turisme og kultur

CB – Fokus på kulinarisk turisme – arbejdet skal intensiveres med især
Kulinarisk Sydfyn.
Pkt. 4 Erhvervspolitik 2023-2026 v/Søren Bach-Hansen

-

Svendborg Kommune har igangsat udarbejdelse af en ny
erhvervspolitik til afløsning af den eksisterende der udløber 2022.
Præsentation og drøftelse af skitserne for en ny erhvervspolitik

SBH - Der udarbejdes ny Erhvervspolitik – målet er en politik der har
kant og, hvor politikken efterfølgende reelt kan udmøntes i reelle
handlinger. Politikken udarbejdes i samarbejde med erhvervslivet og
forventes at blive politisk godkendt forår 2023.
AU – opfordring til at have fokus på arbejdskraft – herunder fleksibel
arbejdskraft – job for alle aldre.
PNJ – opfordring til at være opmærksom på at både Erhvervspolitik og
Udviklingsstrategi skal afspejles i hinanden.
Vigtigt at begge kan omsættes i handlinger.
MS – husk anbefalinger og informationer fra DI´s årlige tilfredsheds
analyse
Bilag vedhæftet.

-

Økonomi - kort orientering de kommende besparelser

SBH - Erhvervsrådet kan årligt disponere over kr. 200.000,-.
Status år/dato:
Tilskud
År til dato
Disponeret.
Rest 2022

kr. 200.000, kr. 102.000.Kr. 40.000, kr. 60.000, -

Pkt. 5 Lærepladsgaranti v/Allan Kruse

-

Præsentation af Lærepladsgaranti som redskab til at øge optaget
på de erhvervsfaglige uddannelser

AK – orientering om baggrund for tiltaget.
Fremgangen i antal elever de sidste 4-5 år er nu afløst af en lille
tilbagegang. Forhåbentligt er det ikke en tendens, men kun et bump på
vejen.
Side 3 af 5

Men der skal handels, og Lærepladsgarantien inden for
udvalgte områder er blot én af flere tiltag, der skal afprøves.

Den 26. september er der reception på Porthusvej, hvor tiltaget offentliggøres.
AK opfordrer til at erhvervslivet prioriterer at deltage.
(Invitationer er efterfølgende sendt ud)

-

Drøftelse af forslaget

Fuld opbakning fra SER til forslag og initiativ.
FK – kvalificeret arbejdskraft er altafgørende for de Sydfynske
virksomheders overlevelse.
BH – Virksomhederne skal være bevidst om både at tiltrække og
fastholde kvalificeret arbejdskraft.
TM – Industrien vil gerne gøre mere og bakker op.

-

Udpegelse af 2 medlemmer af erhvervsrådet, som vil indgå i en
arbejdsgruppe.

AK – kontakter relevante emner.
Pkt. 6 SIMAC-studerende og Entreprenørskab v/Jesper Bernhard
-

PKT UDSÆTTES EVT TIL NÆSTE GANG.

Punkter udsat.
Pkt. 7 Kommunikation v/Sinne Wills

-

Præsentation Svendborg Erhvervsråd LinkedIn-profil.

Præsentation taget til efterretning

Pkt. 7 Bordet rundt
AU – 2022 har været et fornuftigt år.
CF – Startet på SIMAC / MARS og arbejder med projekter ifm. udvikling
af autonome skibe.
MSG –Forbrugerne holder på pengene – forventer relativ stor nedgang i
produktionen og forudser nedgang i antal ansatte.
TM – Investerer i fremtiden indenfor CO2 reduktioner
Vanskeligt at skaffe råvarer.
Forventer at skulle reducere i antal medarbejdere.
Side 4 af 5

JB – SIMAC forventes klar medio 2023
ML- L22 har ikke givet helt det udbytte detailhandlen havde håbet på.
2023 vil året hvor der kommer ny struktur og nye tiltag fra foreningen.
CB – Kulturbranchen har været overophedet med alt for mange aktører.
Branchen har oplevet en generel nedgang og ligger på indeks 75 ift. året
før.
Det forventes at der er fundet en ny forpagter for restaurant / køkken
sidst på året.
BH – har fokus på den kommende budgetforhandlinger. Kommunen er
hårdt ramt af de stærkt øgede priser på gas, el, brændstof osv.
Svendborg Multiarena behandles politisk i øjeblikket.
MS – Advokatbranchen presses hårdt af revisionsbranchen på
rådgiveropgaver.
Oplever et faldende antal hushandler.
PNJ – Erhvervsforum Svendborg har fokus på unge i uddannelse.
FK – Har stadig fuld beskæftigelse – har dd. registeret ca. 20 ledige
tilmeldte.
MR – har et luksusproblem idet foreningen skal finde anvendelse af fri
kapital og har valgt at bruge det på at lærlinge.
Pkt. 8 Evt.
Ingen bemærkninger

Side 5 af 5

Erhvervspolitik 2023-2026
Drøftelse af skitseudkast

• Tæt kobling til Udviklingsstrategien
• Udkast til temaer for ny erhvervspolitik
•
•
•
•
•
•
•

Intern workshop i erhvervskontoret 
Uformelle drøftelser med aktører 
Præsentation og feedback fra erhvervspolitikkens arbejdsgruppe  9/8
Præsentation og feedback fra erhvervspolitikkens styregruppe  11/8
Præsentation og feedback fra Erhverv- og Turismeudvalg  17/8
Præsentation og feedback fra Erhvervsråd  23/8
Præsentation og feedback fra Direktion  25/8

• Workshop med repræsentanter for erhvervslivet 17/9
• Udarbejdelse af udkast til ny erhvervspolitik og politisk
behandling, geninddragelse af arbejdsgruppe fra erhvervslivet
• Endelig politisk vedtagelse forventes primo 2023

Svendborg Kommune vil skabe
rammer for bæredygtig vækst særligt inden for de områder der er
udpeget som styrkepositioner i
Udviklingsstrategien:

•
•
•
•
•

Det maritime område
Turisme
Natur
Kultur
Uddannelse

Det vil vi gøre ved at fokusere på

• Bosætning
• Uddannelse
• Rekruttering / fastholdelse
• Social ansvarlighed
• Grøn omstilling
• Infrastruktur /
tilgængelighed
• Geografisk mobilitet

• Øget fokus på TECH
• Styrkelse af STEM-fagene
• Entreprenørskab
• Fundingmuligheder
• Støttemuligheder
• Starthjælp til iværksættere
• Fysiske rammer for startups
• Åben for samarbejde om
nye produkter og ydelser
• Bæredygtig og
samarbejdsorienteret
indkøbspolitik

• Servicedesign
• Tilgængelighed
• Åben for partnerskaber
mellem virksomheder (OPP)
• Smidig, fleksibel og
koordineret sagsbehandling
og vejledning
• Synlig og effektiv
erhvervskontakt
• DI’s undersøgelse

• Byggeri
• Iværksætteri
• Logistik
• Tilgængelighed
• Bidrag til synergier mellem
forskellige typer af erhverv
• Erhvervsjord
• Grøn energi
• Digitale branding platforme
• Fysisk planlægning
• Sagsbehandlingstider

Tekst der udtrykker de erhvervspolitiske
ambitioner og knytter forbindelse til
Udviklingsstrategien

