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FORORD
Kerteminde Kommune vil være en attraktiv bosæt
ningskommune for både borgere og virksomheder.
Vi har derfor et stort ønske om at understøtte vores
lokale erhvervsliv og hjælpe dem til vækst. For en
kommune betyder et velfungerende erhvervsliv, at
nye borgere flytter til, at beskæftigelsesmulighederne
for kommunens borgere er større og at kommunen
sammen med virksomhederne kan lave partnerskaber
og samarbejder, der eksempelvis kan tiltrække nye
virksomheder eller større events til kommunen til glæde
for både borgere og erhvervsliv.

Byrådet i Kerteminde Kommune sætter med denne
strategi rammerne for kommunens erhvervsudvikling
de næste fire år. Vi er meget bevidste om, at erhvervs
livet bevæger sig i meget dynamiske omgivelser og har
derfor også valgt, at nye fokusområder udledes af den
overordnede strategi hvert år. Dermed håber vi, at den
nødvendige dynamik indbygges i det løbende arbejde
med implementering af kommunens erhvervsstrategi.
Med venlig hilsen

Det har derfor været en fornøjelse at medvirke til
tilblivelsen af denne erhvervsstrategi i tæt dialog med
erhvervsforeningen og mange virksomheder. Det har
været vigtigt for byrådet i Kerteminde Kommune,
at målene i erhvervsstrategien er drevet af virksom
hedernes behov. Tak for samarbejdet!
Kasper Olesen, Borgmester
Jens Gantriis, Formand
Arbejdsmarkeds,

Erhvervs-, og Vækstudvalget

Grundlaget for strategien
Det danske erhvervsfremmesystem er vedtaget ved
lov og er baseret på 6 regionale erhvervshuse, der skal
tilbyde danske virksomheder hjælp og vejledning til
virksomhedsdrift og -udvikling. Ét af erhvervshusene
er Erhvervshus Fyn placeret i Odense. Alle aktiviteter i
den fælles fynske erhvervsfremme tager udgangspunkt
i virksomhedernes individuelle behov for speciali
seret vejledning samt i fælles udvikling af klynge
samarbejder på tværs af brancher.
En del af Erhvervshus Fyn er Destination Fyn, der
arbejder med turismeindsatser på tværs af de fynske
kommuner.
Kerteminde Kommune har en samarbejdsaftale med
Erhvervshus Fyn, der forpligter erhvervshuset til at
tilbyde gratis hjælp og vejledning til forretnings
udvikling til alle virksomheder i Kerteminde Kommune.

FAKTA

Kerteminde Kommune har udover aftalen med
Erhvervshus Fyn valgt at prioritere ekstra ressourcer
til en lokal erhvervs- og turismeindsats. En af årsag
erne hertil er det store antal små virksomheder, som
efterspørger støtte til udvikling og forbedring af den
grundlæggende virksomhedsdrift, lokale netværks
samarbejder, kurser m.m. Hertil kommer behovet for
den lokale iværksættervejledning og virksomheds
opstart. Derfor finansierer Kerteminde Kommune den
selvstændige fond ETKerteminde.
ETKerteminde har en samarbejdsaftale med
Kerteminde Kommune. Af aftalen fremgår, at den
lokale erhvervs- og turismeindsats varetages af
ETKerteminde, der har egen bestyrelse. Retnings
givende for fokusområderne og handlingerne i
ETKerteminde er kommunens Erhvervsstrategi.

Kerteminde Kommune har langt hovedparten af jobs forankret i små og mindre virksomheder.
I 2018 var 935 ud af 1.154 arbejdssteder med 0 - 9 ansatte og kun 32 ud af 1.154 arbejdssteder
havde over 50 ansatte.
Dermed udgør de såkaldte mikrovirksomheder 81 % af antal arbejdssteder.
I 2019 blev der etableret 113 nye virksomheder i Kerteminde Kommune.


Kilde Danmarks statistik 2018

Stærk vision
Kerteminde Kommune har en udtalt politisk ambition
om at være en erhvervsvenlig kommune med fokus på
erhvervslivet som kommunens kunder, samarbejds
partnere og ambassadører.
”Fællesskab i Kerteminde” er Kerteminde Kommunes
overordnede vision. Visionen er, at nye former for fælles
skaber, samarbejder og partnerskaber skal bidrage til,
at Kerteminde Kommune er en attraktiv bosætnings
kommune for både borgere og virksomheder.

Fundament til vækst
I visionen er derfor også et stort ønske om tætte partner
skaber, fællesskaber og samarbejde mellem erhvervs
livet og kommunens virksomheder. Derigennem skabes
forudsætningen for, at virksomhedernes rammevilkår
optimeres. Virksomhederne skal opleve en interesse for
realisering af deres muligheder for vækst.

Klare mål
Et succesfuldt erhvervsliv er en afgørende faktor for:
Styrkelse af kommunens omdømme
Udvikling og styrkelse af befolkningsgrundlaget
Høj beskæftigelse og muligheden for at skabe beskæftigelsestilbud på særlige vilkår
Skabelsen af en iværksætterkultur
Tiltrækning af fagligt relevant og veluddannet arbejdskraft
Tiltrækning af større events
Øget omsætning for lokale virksomheder via lokal handel
Øget fokus på bæredygtighed og klima
Byrådet har derfor et stor incitament til at skabe de politiske rammer for at drive en erhvervsvenlig kommune.
For at skabe en dynamisk strategi konkretiseres visioner og målsætninger hvert år af byrådet. Byrådet udvælger fokus
områder og opstiller konkrete mål for indsatsen. Fokusområder for indeværende år fremgår af bilag 1.

Også fundamentet til vækst er tilstede. Kerteminde
Kommune har en stærk erhvervsprofil, der er opbygget
gennem mange år og som i flere tilfælde understøtter
nogle samfundsmæssige vækstdrivere:
FØRENDE INDUSTRIKOMMUNE
Kerteminde Kommune er den kommune i Danmark
med flest industriarbejdspladser pr. indbygger.
Eksisterende og nye industrivirksomheder har dermed
en unik mulighed for at drage nytte af eksisterende
netværk, infrastruktur, medarbejderkompetencer og
underleverandører.
SAMFUNDETS BEHOV FOR GRØN OG
BÆREDYGTIG OMSTILLING
Mange lokale virksomheder – ikke mindst indenfor
landbrug og fødevarer – tager ansvar for en grøn og
bæredygtig omstilling. Kerteminde Kommune ønsker
at understøtte og udbrede denne udvikling.
MANGEL PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT
God sparring med det lokale jobcenter og attraktive
muligheder for bosætning er Kerteminde Kommunes
bidrag til at tiltrække den nødvendige arbejdskraft
til kommunens virksomheder. Tiltrækning af kompe
tencer sker også via formaliserede samarbejder med
uddannelses- og forskningsinstitutioner.

OPLEVELSESØKONOMIENS INDTOG
Kommunens stedbundne kvaliteter i form af natur- og
kulturarven eksemplificeret ved havet, fjorden, skov,
eng og mark samt spændende havne- og kystmiljøer
med stærke traditioner og høj kulturel værdi er en af
grundene til, at Kerteminde Kommune er et tilvalg
af mange – ikke mindst turister. Turisterhvervene er
mangfoldige og veletablerede. Kerteminde Kommune
ser gode muligheder for yderligere vækst i oplevelses
økonomien.
INFRASTRUKTURENS MULIGHEDER
I Kerteminde Kommune giver infrastrukturen store
muligheder. Ikke mindst adgang via søvejen og
placering langs den fynske motorvej er styrker ved
den eksisterende infrastruktur. Også placeringen tæt
ved Odense, hvor Tietgenbyen er nærmeste nabo til
virksomhederne i Langeskov, gør Kerteminde
Kommune til et attraktiv sted at placere og drive sin
virksomhed.
PROVINSENS ATTRAKTIVITET
Kerteminde Kommune har mange små og mellem
store virksomheder med virkelyst og fokus på at
agere regionalt og lokalt. Der er stærke købstads- og
landsbykulturer. Det giver gode muligheder for en høj
grad af lokal handel og et bredt kulturliv.

FORRETNINGSUDVIKLING VIA PARTNERSKABER, FÆLLESSKABER OG SAMARBEJDE
Kerteminde Kommune er aktiv i en lang række sam
arbejder, der understøtter erhvervslivet.
På lokalt niveau er der etableret den selvstændige
fond ETKerteminde, der pt. har ansvar for den lokale
erhvervsfremme og fremme af lokal turisme.
ETKerteminde fungerer som ”én indgang” for lokale
virksomheder og skal være et nærværende og let
tilgængeligt serviceorgan for primært det lokale iværk
sættermiljø og de små og mellemstore virksomheder.
Findes sparringen ikke direkte i ETKerteminde vil den
enkelte virksomhed blive henvist til en samarbejds
partner.
Større virksomheder i kommunen forventes at få
størstedelen af deres forretningsmæssige sparring via
partnerskabet med Erhvervshus Fyn.
ETKerteminde vil derfor også have et tæt og koordine
ret samarbejde med både Erhvervshus Fyn, Kerteminde
Kommune og lokale foreninger, der arbejder med
erhvervsfremme.
SAMMENHÆNG MELLEM
FORRETNINGSUDVIKLING OG
MYNDIGHEDSBEHANDLING
Virksomhedernes behov vil ofte være sammensatte
og komplekse. Ofte vil de også være en kombination
af forretningsudvikling og behov for myndigheds
tilladelser (byggetilladelser, miljøgodkendelser,
ændring af lokalplaner mv.). ETKerteminde samt
Erhvervshus Fyn vil kunne give sparring på emner
relateret til forretningsudvikling hvorimod
myndighedsbehandlingen er en kommunal opgave.

Byrådet har derfor et særligt fokus på et effektiv
samspil mellem ETKerteminde samt den kommunale
forvaltning. Et samspil der skal fungere effektivt og
derved også bidrage til tiltrækning af nye virksom
heder og iværksættere såvel som fastholdelse af
eksisterende store og små virksomheder.
Alle virksomheder skal opleve en kunde- og partner
orienteret tilgang i forbindelse med den kommunale
myndighedsbehandling. Større virksomheder har i
deres vækst og udvikling netop brug for at være
kunder og samarbejdspartner i en effektiv og smidig
myndighedsbehandling.
Den kommunale myndighed skal derfor til enhver tid
udvise samme erhvervsvenlighed som forventes af
ETKerteminde. Medarbejdernes indstilling til og syn
på erhvervslivet er, at der skal findes løsninger og ses
på muligheder i samarbejde og med udgangspunkt i
den enkelte virksomhed.
NY STRUKTUR GIVER STYRKET
SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS
Byrådet i Kerteminde Kommune sætter med denne
erhvervsstrategi fokus på at optimere sammen
hængen mellem de forskellige erhvervs- og turisme
fremme indsatser i Danmark. Indsatserne varetages af
forskellige organisationer og kommunen selv. Derfor
er dette politiske fokus på sammenhæng og synenergi
på tværs af egne og andres indsatser afgørende for at
virksomhederne oplever en erhvervsservice, der er let
tilgængelig, fagligt kompetent og optaget af at
bidrage til realisering af virksomhedernes vækstpoten
tialer, som dermed øger Kerteminde Kommunes styrke
som erhvervsvenlig kommune.

BILAG 1

5 Fokusområder for
ETKerteminde i 2020 og 2021
Nedenstående fokusområder er udvalgt på baggrund af Erhvervsstrategien.
Andre tiltag forventes iværksat i tilknytning til Kerteminde Kommunes Turismepolitik.

1.
Etablering
af én indgang
for erhvervslivet

•	Erhvervslivet skal have hurtig og relevant service. Det skal være let at komme i kontakt med
de rette nøglepersoner uanset om emnet er forretningsudvikling, myndighedstilladelser eller
relateret til rekruttering/fastholdelse.
•	I løbet af 2021 tager ETKerteminde i samarbejde med Kerteminde Kommune initiativ til at
udvikle processer og kommunikationskanaler, der understøtter målet samt kommunikerer disse
til det lokale erhvervsliv.

2.
Branding af
Kerteminde Kommune
som en erhvervsvenlig
kommune

•	Branding af Kerteminde Kommune som en erhvervsvenlig kommune har primært til formål at
tiltrække nye virksomheder og events til kommunen.
•	Indsatsen består ud over markedsføringsaktiviteter af opsøgende handlinger hos virksomheder,
brancheorganisationer, eventudviklere og bureauer o. lign.
•	På baggrund af indsatsen forventes en øget efterspørgsel efter erhvervsjord og tiltrækning af
flere events.

3.
Udvikling af et
iværksættermiljø

•	Kerteminde Kommune ønsker at videreudvikle det eksisterende iværksættermiljø gennem en
systematisk tilgang til netværksarrangementer, ERFA-grupper og kompetenceudvikling.
•	ETKerteminde skal blandt andet undersøge mulighederne for en fysisk samling af den lokale
iværksætterindsats eksempelvis ved etablering af et Iværksætterhus med fælles faciliteter som et
naturligt grundlag for øget netværk, samarbejde og videndeling.

4.
Øget lokal handel

•	Fokus på lokal handel skal bidrage til virksomhedernes omsætning.
•	Via netværksarrangementer og ERFA-grupper øges kendskabet til hinandens kompetencer og
til mulighederne for at skabe øget samhandel og omsætning.
•	Med afsæt i kommunens udbudspolitik samt kompetencevurderinger, køber Kerteminde Kom
mune varer og tjenester lokalt.

5.
Større fokus
på mulighederne i
oplevelsesøkonomien

•	Kerteminde Kommune skal yderligere udvikle sine mange kulturtilbud og turismen blandt andet
skal mulighederne indenfor gastronomi kortlægges og potentialer udnyttes.
•	Tætte partnerskaber og samarbejder i regi af Kulturregion Fyn, FilmFyn og Destination Fyn
skal bidrage til, at flere events finder sted i kommunen og antallet af overnattende gæster i
sommerhuse, hoteller, campingpladser o.lign. øges.

