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Høringssvar på Erhvervsplanoplæg 2o2o-zoz.g

Indledningsvis vil Dansk Erhverv takke for muligheden for at afgive høringssvar på Erhvervskon-
taktudvalgets oplæg til Erhvervsplan zozo-zoz3 forAarhus Kommune.

Dansk Erhverv finder det hensigtsmæssigt at Erhvervsplanoplægget har en principiel tilgang om
aktiv inddragelse af berørte interessenter til de angivne temaer, vækstskabere, klynger, strukturer
mv. i form af partnerskaber. Dansk Erhverv finder, at denne tilgang vil kunne kvalificere såvel be-
slutningerne som eksekveringen af disse til fordel og gavn for borgere, erhvervsliv, kommune og
samfund som sådan.

Ligeledes finder Dansk Erhverv det hensigtsmæssigt, at Erhvervsplanoplægget indeholder ambiti-
oner og aktiviteter, der tænkes og rækker udover såvel Aarhus Kommunes egen geografi og rum-
mer samarbejdet i Business Region Aarhus samt løfter ambitionerne og aktiviteterne på internati-
onalt niveau.

Endvidere angiver Erhvervsplanoplægget rammerne for erhvervsudviklingen indenfor erhvervs-
og forretningsområderne balanceret, der karakteriserer såvel den nuværende som den fremtidige
erhvervsstruktur.

De valgte vækstskabere er alle 6 af afgørende rammevilkår for en solid og konstant erhvervsudvik-
ling uaftrængig af branche og erhvervsområde.

Kommentarer til de respektive elementer til Erhvervsplanoplægget:

Uddannelses og Arbej dskraft
Dansk Erhverv finder at det belqrrmrende, at der løbende er over zooo ledige akademikere, når
virksomheder samtidige er udfordret med hensyn til at kunne rekruttere den kvalificeret arbejds-
kraft, den efterspørger.

Dansk Erhvervvil derfor foreslå, at de relevante partnere- dvs. erhvervsliv og diminttendorgani-
sationer inddrages i en dialog om i fællesskab med uddannelsesinstitutioner at tilvejebringe initi-
ativer, der på virksomhedernes præmisser fremme rekrutteringen af de ledige diminttender.
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Infrastruktur
Der angives i Erhvervsplanoplægget en række initiativer, der på forskellig vis skal møde de udfor-
dringer, der er aktuelle i den eksisterende infrastruktur.

Dansk Erhverv vil opfordre til, at der i forbindelse med hver af de enkelte initiativers "Hvem"
tænkes bredere i interessentkredsen end dem, der er angivet i Erhvervsplanoplægget. Det er ken-
detegnende for de angivne interessenter, at der i flere sammenhænge alene tænkes på en afgræn-
set del af hele distributions-/logistiRæden. For at tilvejebringe hensigtsmæssige løsninger på in-
frastrukturudfordringerne, der efterfølgende ikke giver unødige og uhensigtsmæssige forretnings-
vilkår for enkelte eller flere dele af den samlede distributions-/logistikkæde, bør interessentkred-
sen tænkes bredere.

Byudvikling
Erhvervsstrukturen har gennem de seneste år ændret karakter fra en "overvægt" af industriel pro-
duktion til serviceerhverv og serviceproduktion. En udvikling, der bliver styrket og fremmet de
kommende år.

Virksomhederne i den "nye" erhvervsstruktur producerer under forhold, der hverken larmer eller
støjer og som derfor ikke er til gene for det omgivende miljø.

Til gengæld er det et væsentligt aktiv for serviceerhvervenes mulighed for at tiltrække medarbej-
dere, at de er placeret i byområder, der er kendetegnet ved variation og diversitet mellem private
boliger, offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder indenfor forskellige for-
retningsområder, offentlige byrum med kvalitet samt nem tilgængelighed til kollektiv transport.

Dansk Erhverv foreslår at disse elementer indtænkes i byudviklingen, således at byudvikling om-
fatter den samlede variation i erhvervslivet med respel,it for de "individuelle" forhold, der kende-
tegner den enkelte virksomhed.

Startups, Scaleups virksomheder og investorer
I forhold til denne indsats vil det være hensigtsmæssigt at inddrage erfaringerne med det natio-
nale erhvervsfremmeinitiativ "Scale Up Denmark" i relation til aktiviteterne i "MIT REAP".

Smart City: Aarhus som udvikling-, test- og demonstrationspartner
Dansk Erhverv opfordrer til at inddrage private aktørers viden og indsigt i de indledende faser af
et initiatiy'produkt/ydelser i blandt andet i Erhvervsplanens initiativ "Smart Aarhus næste gene-

ration", da det fremmer effeltive og lønsomme løsninger for alle parter.

Energi, klima og miljø
Dansk Erhverv opfordrer til at der i initiativet "Specialiseret erhvervsservice til midtjyske virk-
somheder, der vil i gang med den grønne omstilling" inddrages private og kommercielle rådgiver i
større omfang en Erhvervsplanoplægget2o2o-2o23 giver indtryk af.
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Kreative erhverv
Samtlige initiativer under dette tema vil med fordel kunne inddrage erfaringerne fra henholdsvis
det nationale erhvervsfremmeinitiativ Scale Up Denmark samt de erfaringer, der er tilvejebragt i
initiativet MIT REAP.

Dansk Erhverv opfordrer til at Erhvervsplanen 2o2o - zoz3 altivt inddrager erfaringerne med
disse z aktiviteter i initiativerne under de kreative erhverv.

Chef for Regional Underdirektør, MPA

3/3


