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Høringssvar til udkast til ”Erhvervsplan 2020-2023 - Partnerska-
ber til bæredygtig vækst” 
 
Tak for muligheden for at afgive hørringsvar til ”Erhvervsplan 2020-2023 – Part-
nerskab til bæredygtig vækst”, der hermed fremsendes.  
 
Udkastet til erhvervsplan beskriver en vision om Aarhus som en by med internati-
onalt konkurrencedygtige rammer for virksomheder og vidensinstitutioner og 
sætter ukonkrete og vidtløftige mål herfor. Der lægges vægt på, at Aarhus skal 
være en bæredygtig by, og der trækkes tråde til FN’s verdensmål, bæredygtighed, 
kulturarrangementer og meget andet. Erhvervsplanen lægger desuden vægt på et 
aktivt kulturliv og tæt samarbejde mellem erhvervsliv, organisationer, uddannel-
sesinstitutioner og myndigheder.  
 
Det er spændende og flotte visioner for byen, som udkastet beskriver. TEKNIQ Ar-
bejdsgiverne er ikke uenige i disse flotte visioner. F.eks. lægger TEKNIQ Arbejdsgi-
verne vægt på, at Aarhus udvikler sig i en mere bæredygtig beretning, herunder 
særligt ift., at de klima- og energiudfordringer, som vi står over for, imødegås. 
Desuden beskriver udkastet en række vækstsskabere/klynger, hvortil der er knyt-
tet en række initiativer. 
 
Udfordringen ved det nærværende udkast til erhvervsplan er, at visionerne i lange 
stræk skygger over de reelle problemer, som byens virksomheder og forretningsliv 
står over for. Planen synes i højere grad at være båret af et ønske om at brande 
byen på et mere generelt plan. De konkrete initiativer misser derfor i vid udstræk-
ning erhvervslivets behov, og samlet set betyder den meget brede tematiske til-
gang, at planens erhvervsmæssige fokus er svagere end det kunne være. 
  
Nedenfor gennemgås nogle af de punkter, som TEKNIQ Arbejdsgiverne har identi-
ficeret som de mest udfordrende ift. det at drive forretning i Aarhus, og som bør 
stå centralt i erhvervsplanen således, at planen i højere grad lever op til sit navn. 
Disse punkter er organiseret under de overskrifter, som udkastet til erhvervsplan 
er bygget op om.  

Aarhus Kommune 
Erhvervskontaktudvalget 
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Uddannelse og arbejdskraft 
Ift. uddannelse og arbejdskraft fremsætter erhvervsplanen en målsætning om, at 
alle 25-årige enten skal være i arbejde eller uddannelse fra senest år 2024. Det er 
en god og rigtig vision, og TEKNIQ Arbejdsgiverne bakker særligt op om initiativ-
området ”Flere unge på erhvervsuddannelserne”. 
 
En styrkelse af tilgangen til erhvervsuddannelserne er nødvendig for:  

 At indfri målsætningen om at alle 25-årige enten skal være i arbejde eller 
uddannelse. 

 At indfri den politiske aftale fra 2018 om flere faglærte. 
 At sikre kvalificeret arbejdskraft for byens virksomheder til gavn for byens 

vækst. 
 
De tekniske installationsvirksomheder og metalvirksomheder (smede-virksomhe-
der, maskinværksteder og anden metalforarbejdning) er blandt andet kendeteg-
net ved, at de i de senere år kraftigt har øget lærlingeoptaget, og dermed bidrager 
virksomhederne i dag til indfrielse af ovenstående målsætninger. 
 
I de seneste fem år har væksten i indgående uddannelsesaftaler i Danmark for 
disse virksomheder været markant. For elinstallationsvirksomhedernes vedkom-
mende har væksten været 68 %. For vvs-virksomheder 67 %. For industri- og sme-
devirksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne, har væksten være 67 
%.  
 
Den største barriere for et yderligere øget optag er der ikke tilstrækkeligt med 
lærlinge. TEKNIQ Arbejdsgiverne har derfor i de senere år iværksat brandingkam-
pagner, der skal tiltrække flere unge til installationsbranchens og metalindustriens 
uddannelser. Trods øget søgning blandt de unge til branchernes uddannelser, så 
er virksomhedernes efterspørgsel efter dygtige medarbejdere imidlertid steget 
endnu mere. 
 
Det skal i den forbindelse bemærkes, at Aarhus er en af de kommuner i Danmark 
med den laveste andel af unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse. Den er på 
kun godt halvdelen af landsgennemsnittet, og andelen er lavere end i landets øv-
rige store byer såsom Odense, Aalborg og København. Der er derfor i Aarhus et 
særligt behov for en fortsat styrkelse af valgkompetencen hos de unge ifm. valg af 
ungdomsuddannelse. Dette kræver øget kendskab til erhvervsuddannelserne alle-
rede i grundskolen. Indførsel af obligatorisk erhvervspraktik i 10. klasse er i den 
forbindelse kun et lille skridt på vejen. Øget anvendelse af erhvervspraktik også på 
tidligere år af sluttrinet (7. og 8. klasse) vil derimod effektivt kunne bidrage til de 
unges viden om erhvervsuddannelserne som en relevant uddannelses- og karri-
erevej. 
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Derudover vil TEKNIQ Arbejdsgiverne bakke op om øvrige tiltag, der styrker over-
gangen mellem grundskole og erhvervsuddannelse. 
  
Infrastruktur 
Ift. infrastruktur beskriver udkastet en by, hvor væksten i antallet af indbyggere og 
arbejdspladser giver anledning til et øget pres på infrastrukturen med den konse-
kvens at fremkommeligheden forringes. TEKNIQ Arbejdsgiverne er enig i de be-
skrevne udfordringer og lægger i den forbindelse afgørende vægt på, at disse ud-
fordringer i særlig grad gør sig gældende for fremkommeligheden i Aarhus inden 
for Ringvejen. 
 
Dernæst beskriver udkastet en række initiativer, der skal adressere udfordrin-
gerne. Initiativerne retter sig dog hovedsageligt mod infrastrukturen omkring Aar-
hus – eller rettere Aarhus forbindelser med resten af landet. Konkrete virksomme 
initiativer rettet mod fremkommeligheden inde i Aarhus adresseres ikke i tilstræk-
kelig grad.  
 
Fremkommelighed og parkering et meget stort problem, særligt ift. virksomheder, 
der er afhængig af muligheden for adgang med servicebiler f.eks. installatører og 
håndværkere. Virksomheder må pålægge kunderne omkostninger pga. mang-
lende fremkommelighed, og dermed pålægges disse øvrige virksomheder og bor-
gere uforholdsmæssigt høje omkostninger for service- og håndværksydelser. Sær-
ligt parkering er en udfordring for servicebilerne. I nogle tilfælde må virksomhe-
derne afvise kunder i Midtbyen, da det ikke er muligt at parkere i rimelig afstand 
til kundens adresse. 
 
Det eneste sted i erhvervsplanen, hvor parkeringsudfordringen adresseres er ifm. 
forslag om øget anvendelse af samkørsel. Det er utilstrækkeligt. Erhvervsplanen 
bør adressere denne udfordring direkte, således at der er et stærkere grundlag for 
konkrete initiativer, der kan afhjælpe problemet.  
 
En mulighed er de særlige håndværkerparkeringspladser. Forslaget, der er drøftet 
i byrådet, går ud på, at 100 nye parkeringspladser inden for Ringgaden er reserve-
ret til håndværkerne i tidsrummet 7-16 på hverdage, hvorefter byens borgere får 
glæde af dem udenfor tidsrummet samt i weekenderne. 
 
En anden særlig udfordring for installations- og håndværksvirksomheder er parke-
ringskontrollens målrettede jagt på gulpladebiler. Virksomhedernes servicebiler er 
større end almindelige personbiler, idet de både skal transportere mandskab, 
værktøj og materialer, og de er typisk for store til at benytte parkeringshuse og 
kan være vanskelige at få ind på parkeringspladser. I den forbindelse anlægger 
parkeringskontrollen en unødigt striks og ufleksibel tilgang til fortolkning af 
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parkeringsreglerne. Der efterspørges fra TEKNIQ Arbejdsgivernes side en mere 
fleksibel og løsningsorienteret praksis, som i øvrigt kendetegner andre danske 
byer, der også anvender parkeringskontrol. 
 
Byudvikling 
I tilknytning til kapitlet vedrørende byudvikling og det foregående kapitel vedrø-
rende infrastruktur skal det desuden bemærkes, at reglerne vedrørende parke-
ringspladser i tilknytning til nybyg er utilstrækkelig. Som reglerne er udformet i 
dag, så skal der således kun være ½ parkeringsplads for hver ny lejlighed i byen – 
og kun ¼ for lejligheder under 60 kvm. Dette er for få nye parkeringspladser, og 
beboerne i disse ejendomme må i stedet henvises til byens eksisterende parke-
ringspladser, hvorfor presset på disse øges yderligere. 
 
Er der spørgsmål til ovenstående, er I naturligvis meget velkomne til at tage fat i 
mig. 
 
 
På vegne af TEKNIQ Arbejdsgiverne 
 
 
Poul-Henning Vietz             Søren Pedersen 
Installatør & Installatør & Oldermand for 
Formand i TEKNIQ EL Aarhus Aarhus Vvs- og Blikkenslagerlaug 
 
 
 
 
 
 
 


