Af Kristine Lawaetz Lyngbo, erhvervs- og turismechef i Udvikling Assens, og Søren Steen Andersen, borgmester i
Assens Kommune

”Ja tak” til forenkling, men tænk jer om, inden I rører ved den lokale
erhvervsfremmeindsats
Regeringen vil forenkle erhvervsfremmesystemet, så det bliver nemmere og mere overskueligt at anvende for
iværksættere og virksomheder, samtidig med at der er fokus på kvalitet og effektivitet.
”Ja tak”, siger vi! For erhvervsfremme er højt prioriteret i Assens Kommune. Assens Kommune er en
erhvervskommune, og sådan skal det også være fremadrettet.
Vi hilser forenklingsudvalgets arbejde velkommen, for vi er naturligvis helt grundlæggende interesserede i at
hjælpe vores virksomheder, så de nemt og hurtigt kan få den rådgivning og støtte til udvikling og jobskabelse,
de har behov for og efterspørger. Vores bekymring over, hvad forenklingsudvalget kommer frem med af
anbefalinger, er imidlertid stor.
Vi frygter, at der bliver skåret ind til benet på den aktive og lokale erhvervsfremmeindsats, som vi sammen i
kommunalt og privat regi yder til vores virksomheder hver eneste dag.
Hver eneste dag har vi en tæt dialog og et meningsfuldt samspil med vores lokale erhvervsliv. Deres
umiddelbare og direkte feedback er med til at holde os skarpe i forhold til både kommunal service,
jobformidling og myndighedsopgaver. Og derfor har både vi og virksomhederne brug for den lokale
erhvervsfremmeindsats.
Arbejdspladser og beskæftigelse er centrale begreber i debatten om erhvervsfremme. Vores virksomheder
beskæftiger en stor del af kommunens borgere, og de arbejder hårdt for at skabe endnu flere arbejdspladser.
Jobskabelsen er essentiel for den kommunale økonomi og skattegrundlaget.
Hvis langdistance-rådgivning og digitalisering bliver toneangivende for erhvervsfremmeindsatsen, så ved vi,
at mange virksomheder vil falde mellem stolene. Faktum er, at små og mellemstore virksomheder og
iværksættere udgør mere end 95% af alle danske virksomheder. Sådan ser det også ud hos os.
Vi er ikke interesserede i, at vores virksomheder bliver delt op i et A- og et B-hold. Med den
virksomhedsstruktur, vi har i Danmark, er det et fåtal, der reelt har mulighed for at gøre brug af mange af de
regionale og nationale initiativer, som de er skruet sammen nu. Men de små og mellemstore virksomheder
har også brug for hjælp til udvikling og til at holde på de eksisterende medarbejdere. Og dér er den lokale
erhvervsfremmeindsats helt essentiel. Vi kender vores virksomheder. Vi kender deres behov og potentiale,
men også deres udfordringer. Og vi er i daglig kontakt med dem og ved derfor også, hvilken rådgivning og
støtte de efterspørger.
Virksomhederne efterspørger det lokale og nære. De ”stemmer” tilmed for det med tegnebogen.
366 virksomhedsejere betaler hvert år kontingent for at være medlem af vores aktive erhvervsforening
Udvikling Assens. Tilgangen er støt stigende. Foreningen etablerer netværk og formidler viden, så
virksomhederne kan udnytte de styrker og spidskompetencer, de har, til at skabe flere arbejdspladser.
I Udvikling Assens får de individuel efterspørgselsorienteret rådgivning og hurtig og umiddelbar sparring. Og
så er det deres adgang videre til resten af erhvervsfremmesystemet og til de private aktører, som vi
naturligvis både henviser videre til og inddrager i vores arbejde.
Vi afventer de anbefalinger, forenklingsudvalget kommer med i det nye år. Vi har en klar anbefaling til
udvalget; Hold fast i den lokale og nære erhvervsfremme. Vi kan, vi vil, og vi kender virksomhederne bedst.

