
 

 

 

1/2 

 

 

Høringssvar vedrørende 
Aarhus Kommunes Erhvervsplan for 2020-2023 

Professionshøjskolen VIA University College (VIA) vil gerne kvittere for den ambitiøse erhvervsplan for 
Aarhus Kommune, og særligt for den vægt uddannelse er tillagt i planen. VIA ser frem til at fortsætte det 
gode partnerskab med Aarhus Kommune om at udvikle Aarhus på en bæredygtig måde. 
 
VIA har deltaget i det forberedende arbejde, blandt andet gennem Erhvervskontaktudvalget, og bakker op 
om erhvervsplanens målsætninger og indsatser.  
VIA takker for muligheden for at bidrage yderligere til udviklingen af erhvervsplanen gennem denne hø-
ring. Vores kommentarer til udvalgte afsnit i erhvervsplanen følger nedenfor. 

Uddannelse og arbejdskraft 

Bedre rammer for international arbejdskraft 
VIA vil opfordre til, at det tilføjes at man vil arbejde for, at internationale studerende skal have bedre ad-
gang til at lære dansk. Det er VIAs erfaring, at et af de vigtigste parametre for fastholdelse af internatio-
nale dimittender i Danmark er, at de lærer dansk. Dette understøttes af de ’Syv anbefalinger til at fast-
holde internationale dimittender på det danske arbejdsmarked’ (link), som partnerskabet mellem Danske 
universiteter, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Akademikerne og de studerendes fællesråd er kommet med i 
forhold til fastholdelse af internationale dimittender. 

Bekæmpelse af ledighed blandt højtuddannede 
Der identificeres tre initiativer; Studiejob-satsningen, SMV-kampagne og innovationsprojektet. VIA vil an-
befale en tilføjelse om, at der skal være ekstra fokus på de internationale studerende og dimittender i 
disse initiativer. Det er VIAs erfaring, at det er essentielt i forhold til fastholdelse af internationale dimit-
tender at arbejde med de internationale studerendes kendskab og tilknytning til det danske arbejdsmar-
ked, allerede mens de er studerende, og at virksomhederne i den forbindelse også spiller en betydelig rolle 
og bør gøre en indsats (også dette understøttes af ’de syv anbefalinger’ jf. ovenfor).  
 
Endvidere bør uddannelsesinstitutionerne - og deres karrierecentre - fremgå som samarbejdspartnere. Vi 
er oplagte samarbejdspartnere i disse initiativer, hvor aktiviteterne naturligt kan indgå i og supplere alle-
rede eksisterende aktiviteter, formater og netværk til både studerende, uddannelser og virksomheder.   

Løft af efter- og videreuddannelse 
VIA vil gerne kvittere for forslaget om, at Aarhus Kommune og uddannelsesinstitutionerne sammen indgår 
i opgaven med at gøre efter- og videreuddannelsesmulighederne mere overskuelige og tilgængelige for 
virksomhederne; herunder at være proaktive i forhold til den nye landsdækkende platform. 
 
Intensionen bag U-days for efter- og videreuddannelse, mener vi, er god. Som det dog også fremgår af er-
hvervsplanen, er mange medarbejdere ikke selv interesserede i efter- og videreuddannelse. Især små og 
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mellemstore virksomheder, som ikke har HR afdelinger til at drive kompetenceudviklingen blandt medar-
bejderne, kan derfor have brug for at kunne synliggøre mulighederne over for deres medarbejdere på en 
anden måde. Disse virksomheder opsøger desuden ofte først informationer om kompetenceudvikling, når 
der opstår et konkret behov. Der er derfor en risiko for, at de ikke vil deltage i det nødvendige omfang i U-
days. 
VIA vil derfor foreslå at knytte et rejsehold til U-days. Rejseholdet kan besøge de virksomheder, som gerne 
vil gøre informationerne synlige på virksomheden. 

Energi, klima og miljø 

VIA finder Aarhus Kommunes vision om, at Aarhus bliver CO2- neutral i 2030, yderst spændende og ambi-
tiøs. VIA er enig i, at videns- og innovationsmiljøerne spiller en stor rolle for at indfri visionen. Her kan VIA 
blandt andet stille vores Forsknings- og Udviklingscenter for Byggeri, Energi, Vand og Klima til rådighed 
for samarbejdet.  
 
VIA er desuden meget positiv omkring erhvervsplanens indsatser for Ny Klimaplan 2021-2025 og Aarhus-
området som udviklings-, test- og demonstrationssite for stor skalaprojekter, og VIA indgår gerne i sam-
arbejde herom.  
 
I forhold til indsatsen for Udvikling af et klyngedistrikt for vandteknologi i Aarhus, vil VIA gerne skrives 
ind i erhvervsplanen som samarbejdspartner. VIAs Forsknings- og udviklingscenter for Byggeri, Energi, 
Vand og Klima har gennem de sidste mange år leveret høj international forskning inden for netop dette 
område. Centret har desuden haft talrige forskningsprojekter med både Aarhus Kommune og Aarhus 
Vand, og VIA vil gerne fortsætte det gode samarbejde på området. 

Kreative erhverv 

VIA kvitterer for en ambitiøs plan for udvikling af de kreative erhverv i Aarhus. Vi ser frem til indgå i part-
nerskabet om at indfri Aarhus’ potentiale på denne front.  
 
VIA tager allerede del i udviklingen i kraft af vores aktive tilstedeværelse i Filmby Aarhus og vores med-
lemskab af Headstart Fashion. Her indgår vi, fordi VIA uddanner til de kreative erhverv gennem vores ud-
dannelser inden for blandt andet film og design. VIAs Forsknings- og udviklingscenter for kreative erhverv 
og professioner bidraget desuden med ny viden på området. 
 
 
 
Venlig hilsen 
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