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Godkendelse af dagsorden - 15. august 2017

Sagsnr.: 16/29967 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgård Nielsen

Kompetenceudvalg
Erhvervsudvalget.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Sagsfremstilling
Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Erhvervsudvalgets medlemmer i henhold til den
godkendte forretningsorden.
Indstilling
Administrationen indstiller,
at

det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 15-08-2017
Indstillingen godkendt.
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Orientering fra formanden - direktøren - 15. august 2017

Sagsnr.: 16/29968 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgård Nielsen

Kompetenceudvalg
Erhvervsudvalget.
Sagsfremstilling
Formanden og direktøren orienterer om diverse emner:


Erhvervsstrategi
Mens arbejdsmarkedsområdet får sin egen strategiplan, vil de erhvervsrettede effektmål i
Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken bliver konkretiserede i en række handlinger i
strategiplan for Erhverv. Afdelingen for Strategi- og Implementering udarbejder et udkast til en
strategiplan for Erhverv i løbet af august, der vil blive forelagt Erhvervsudvalget på mødet den
12. september 2017, og derefter danne udgangspunkt for en dialog med vores erhvervsliv.
Den endelige strategiplan forventes at blive godkendt på Erhvervsudvalgets møde den 7.
november 2017.



Turismetræf 2017
KL inviterer til Turismetræf 17 som sætter fokus på, Hvordan turismeindsatsen styrkes
gennem strategiske samarbejder på tværs af kommunegrænser? Hvordan tackler
kommunerne bedst muligt digitaliseringen af turismeområdet? Og Hvordan tiltrækker og
optimerer kommunerne investeringer i turisme?
Det er nogle af de centrale spørgsmål, som KL’s Turismetræf 17 vil sætte på dagsordenen
gennem en blanding af inspirerende oplæg, gode diskussioner og masser af mulighed for at
tale sammen og lære af andre turismeaktørers erfaringer.
Konferencen finder sted den 29. august 2017 i Odense. Tilmelding kan ske via sekretær Gitte
Overgård Nielsen på gira@vordingborg.dk.

Indstilling
Til orientering.
Beslutning i Erhvervsudvalget den 15-08-2017
Indstillingen godkendt.
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Wifi i Vordingborg Kommune

Sagsnr.: 17/17441 - Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Martin Kim Nilsson

Kompetenceudvalg
Erhvervsudvalget.
Sagsfremstilling
I forbindelse med at forbedre mulighederne for mobil og bredbånd i Vordingborg Kommune, har
Erhvervsudvalgets formand, inviteret Teracom til at orientere udvalget om forskellige muligheder.
Der deltager 2 repræsentanter fra Teracom på mødet.
Indstilling
Administrationen indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 15-08-2017
Indstillingen godkendt.
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Præsentation af ny Citymanager

Sagsnr.: 17/17553 - Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach

Kompetenceudvalg
Erhvervsudvalget.
Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme og regional udvikling
Sagsfremstilling
Vordingborg Erhverv vil gerne præsentere udvalget for den nye Citymanager Thomas Jakobsen, så
udvalget kan få et overblik over igangværende initiativer inden for udviklingen af detailhandlen i
Vordingborg Kommune og samspillet med projekt ”De Røde Løbere”. Citymanager Thomas Jakobsen
deltager derfor på mødet den 15. august, hvor det vil være mulighed for at stille uddybende
spørgsmål.
Citymanagerprojektet blev etableret i 2012 i Vordingborg Kommune, der indtil 31. december 2016
varetog citymanagerfunktionen. Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. november 2016 at overflytte
citymanagerfunktionen til Vordingborg Erhverv for en 3 årig periode 2017 – 2019. Stillingen finansieres
med 650.000 kr. i hvert af årene 2017, 2018 og 2019. I 2017 kommer finansieringen fra både
Erhvervsudvalgets ”Udviklingspulje for Erhverv og Udviklings- og markedsføringspuljen, og fra 2018
fra Udviklings- og markedsføringspuljen.
Der er blevet udarbejdet en allonge til samarbejdsaftalen med Vordingborg Erhverv, hvor
citymanagerfunktionen står beskrevet. Erhvervsudvalget godkendte allongen på deres møde den 10.
januar 2017 og ifølge allongen er citymanagerens opgaver bl.a.,


Tiltrækning af nye butikker. Opsøgende arbejde, der sigter på at sælge købstæderne til fx
kæder, der kan supplere udbuddet de tre byer.



Markedsføring. Udvikle og understøtte aktiviteter, der er med til at markedsføre de tre
købstæder som handelsbyer.



Koordinering af initiativer på tværs af de tre købstæder.



Frivillige. Udvikle samarbejdet med de frivillige kræfter til at støtte op om arbejdet med at
skabe bymidter med aktivitet.



Kompetenceudvikling. Udvikle og afholde møder, kurser, seminarer og lignende med det
formål at udfordre og løfte butikkernes evne til at tænke nyt og udvikle deres forretninger.

Økonomi
Team Regnskab og Finans har ingen kommentarer til sagen.
Indstilling
Administrationen indstiller,
at

sagen tages til efterretning.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 15-08-2017
Indstillingen godkendt.
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Præsentation af Vækstvilkår i Vordingborg Kommune 2017

Sagsnr.: 17/15303 - Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach

Kompetenceudvalg
Erhvervsudvalget.
Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme og regional udvikling.
Sagsfremstilling
Som en del af aftalen med Region Sjælland, udgiver Væksthus Sjælland en række publikationer og
statistik omkring den erhvervsmæssige udvikling inden for de 17 kommuner i regionen. Tallene fødes
af Danmarks Statistik og bearbejdes af en intern analyseenhed i væksthuset (Center for
Vækstanalyse). En af disse publikationer er Vækstvilkår 2017, der udarbejdes for alle 17 kommuner.
Vækstvilkår 2017 giver, udover et statistisk overblik over erhvervsstrukturen i Vordingborg Kommune,
også specifik viden om nystartede virksomheder, omsætningstal, eksportudvikling, beskæftigelse samt
pendlingsmønstre. De lokale udviklingstal sammenholdes så vidt muligt med de andre kommuner i
regionen samt i forhold til regionalt og nationalt niveau. I forhold til de gængse statistiske oplysninger
på Danmarks Statistiks hjemmeside, stammer tallene i Vækstvilkår 2017 fra 2016, hvilket er det
absolut nyeste talmateriale, der kan opdrives.
Da udgivelsesdatoen for publikationen er medio august 2017, er Center for Vækstanalyse inviteret til
at deltage i udvalgets møde med et kort oplæg, der sammenfatter de væsentligste udviklingstræk og
pointer fra analysen i Vordingborg. Publikation kommer først i trykken efter dagsordens udsendelse,
så udvalget vil få den færdige publikation udleveret på selve mødet.
Konklusionerne fra Vækstvilkår Vordingborg 2017 vil indgå som baggrundsmateriale i forbindelse med
udarbejdelsen af strategiplanen for Erhverv, der igangsættes i efteråret.
Økonomi
Team Regnskab og Finans har ingen kommentarer.
Indstilling
Administrationen indstiller,
at

udvalget tager analysens resultater til efterretning.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 15-08-2017
Indstillingen godkendt.
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Foreløbige budgetbemærkninger til Budget 2018-21

Sagsnr.: 17/7299 - Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Johannes Kirkeby

Kompetenceudvalg
Erhvervsudvalget.
Lovgrundlag
Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2018.
Sagsfremstilling
Som en del af materialet til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet for 2018-21, indgår de
enkelte udvalgs foreløbige budgetbemærkninger.
Udvalget har på dette møde mulighed for at beslutte om der skal justeres i de foreløbige
budgetbemærkninger inden oversendelsen til 1. behandlingen af budgettet.
Administrationen vil justere de foreløbige budgetbemærkninger i overensstemmelse med indholdet i
det budget, som vedtages 12. oktober. De endelige budgetbemærkninger vil dernæst indgå i den
samlede budgetpublikation.
Bilag:
1 Åben Budgetbemærkninger 2018 - Erhvervsudvalget

100044/17

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

de foreløbige budgetbemærkninger godkendes.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 15-08-2017
Indstillingen godkendt.
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Eventuelt - 15. august 2017

Sagsnr.: 16/29966 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgård Nielsen

Kompetenceudvalg
Erhvervsudvalget.
Beslutning i Erhvervsudvalget den 15-08-2017
Intet.
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Bilagsoversigt
6.

Foreløbige budgetbemærkninger til Budget 2018-21
1.
Budgetbemærkninger 2018 - Erhvervsudvalget (100044/17)

9

Vordingborg Kommune
Erhvervsudvalget

Dato
15-08-2017

Side
10

Underskriftsside

Asger Diness Andersen

Thorbjørn Kolbo

Poul A. Larsen

Kim Errebo

Bent Maigaard

10

Bilag: 6.1. Budgetbemærkninger 2018 - Erhvervsudvalget
Udvalg: Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. august 2017 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 100044/17

Budget 2018

2018

BUDGETBEMÆRKNINGER

vordingborg.dk

Budget 2018

vordingborg.dk
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ERHVERVSUDVALGET
OVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDE
Nettotal i mio. kr., 2017 prisniveau

Budgetramme 1 - drift

Regnskab
2016

Budget
2017

Budget
2018

Budget Budget
2019
2020

Budget
2021

13,4

11,8

11,8

11,8

11,1

11,1

Vordingborg Erhverv

6,9

5,3

6,0

6,0

5,3

5,3

Driftstilskud/medlemsbidrag

1,7

1,7

1,1

1,1

1,1

1,1

Visit Sydsjælland-Møn

4,3

3,5

3,9

3,9

3,9

3,9

Projekttilskud

0,3

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Puljer til fastlagte formål

0,3

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0

0

0

0

0

Budgetramme 3 - Anlæg
Erhvervsudvalget i alt

13,4

11,8

11,8

11,8

11,1

0
11,1

OPGAVER
Erhvervsudvalget har følgende primære ansvarsområder:
 Erhverv
 Turisme
 Internationalt samarbejde

ERHVERV
GENERELT
Erhvervsudvalgets budget omfatter aftalesummer til Vordingborg Erhverv A/S samt Visit
Sydsjælland-Møn. Endvidere er der reserveret en puljen til at udvikle og styrke Vordingborg
Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder, ligesom der er afsat en pulje
til projekter rettet mod turismeudvikling.
Erhvervsudvalgets budget dækker desuden en række medlemsbidrag/driftsbidrag som f.eks.
medlemskab af Fonden Femern Bælt og EU-kontoret i Bruxelles, samt puljer afsat til enkeltstående
udgifter i forbindelse med udvikling af erhvervs- og turismeindsatsen. Ligeledes indeholder
Erhvervsudvalgets budget en række bevillinger til tidsbegrænsede interne og eksterne erhvervs- og
turismeprojekter.
Et velfungerende og dynamisk erhvervsliv er en forudsætning for at Vordingborg Kommune også i
fremtiden vil være et attraktivt sted at starte virksomhed, bosætte sig og vokse op. Skabelsen af
lokale arbejdspladser er den vigtigste enkeltfaktor for at lokalsamfundet trives og udvikles samt at
nye borgere flytter til og kan få en hverdag til at fungere. En aktiv erhvervsudvikling er den bedste
garant for en positiv befolkningsudvikling.

MÅLSÆTNING
Den overordnede målsætning for Erhvervsudvalget er:
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Vordingborg Kommune skal være en konkurrencedygtig erhvervskommune, der gennem gunstige
rammevilkår bidrager til at øge omsætningen i det samlede erhvervsliv i Vordingborg Kommune.

MÅL OG VISIONER FOR ERHVERVSUDVALGET
Erhvervsområdet er dækket af Vordingborg Kommunes Vision 2030, hvor der er en række udsagn
der beskriver kommunalbestyrelsens tanker om fremtidens erhvervsudvikling i Vordingborg
Kommune.
I koncentreret form, lister Vision 2030 følgende temaer op for erhvervsområdet:
 Den geografiske placering er en styrke som skal udnyttes.
 Iderigdom skal fremelskes til iværksætteri og virksomheder i vækst.
 Fysisk og digital infrastruktur gør det nemt at drive virksomhed
 Virksomheder med fokus på bygge & anlæg, transport og fødevarer har en særlig stærk
position
 Unik natur er dynamoen for en blomstrende turisme

FOKUSOMRÅDER
Erhvervsudvalget har med baggrund i Vision 2030 prioriteret en række fokusområder, som danner
baggrund for udvalgets arbejde. Disse fokusområder er blandt andet:
Globalisering og innovation:
 At udnytte mulighederne i forhold til de store anlægs- og infrastrukturprojekter i Region
Sjælland.
 At skabe/støtte op om et vækstmiljø hvor kompetencer møder iværksættere og virksomheder
 At styrke indsatsen i forhold til internationalisering – især Tyskland.
Kompetenceudvikling
 At give de unge i folkeskolen og ungdomsuddannelserne lyst til og viden om at starte
selvstændig virksomhed
 At der skabes en løbende dialog mellem det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne
omkring
relevante
aktiviteter,
uddannelsestilbud
og
virksomhedsrettede
erhvervsuddannelser.
 At styrke vækstmiljøer i kommunen, som f.eks. elektronik, programmering, teknik og medie.
 At styrke virksomhedernes muligheder for at eksportere.
Virksomheder og iværksættere
 At sikre virksomhederne nem adgang til kommunale serviceydelser og relevant rådgivning
 At understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at byde ind på kommunale
udbudsopgaver
 At virksomhederne møder en hurtig og effektiv sagsbehandling ved henvendelse til
Vordingborg Kommune.
 At støtte op om erhvervsnetværk.
 At støtte nydanske iværksættere med et erhvervsmæssigt potentiale.
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At fjerne unødvendige barrierer for vækst og etablering af nye arbejdspladser.
At udnytte kommunens infrastruktur til at tiltrække virksomheder og erhvervsudvikling (især
med fokus på erhvervshavne og erhvervsarealer)

Detailhandel
 At skabe et tættere samarbejde mellem handelsforeningerne og et øget samspil og
koordinering med kulturlivet omkring arrangementer og events.
 At arbejde for, at der bliver færre tomme butikslokaler i købstæderne.
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