Erhvervsstrategi

Fælles om
fremtiden
Horsens kommune – stedet,
hvor teknologi får praktisk værdi

Forord

”Med erhvervsstrategien Fælles om
fremtiden løfter vi ambitionsniveauet for
Horsens som erhvervskommune til nye
højder: Horsens skal på landkortet som
en attraktiv og dynamisk erhvervskommune!”
Det gør vi, fordi vi kan og vil mere på erhvervsområdet. Et stærkt lokalt erhvervsliv er helt afgørende
for den fortsatte udvikling af samfundet Horsens.
Det er her fremtidens arbejdspladser skal skabes,
og det er her den fortsatte vækst skal sikres.
Retningen er ikke til at tage fejl af. Vi skal først og
fremmest sikre gode rammevilkår for virksomhederne. Det skal være nemt og attraktivt at etablere
og drive virksomhed i vores kommune.
Derefter skal der satses på innovation, iværksætteri,
digitalisering og teknologi. Horsens skal helt i front
med den digitale og teknologiske udvikling og have
del af de mange arbejdspladser, som skabes heraf.
Endelig skal der satses på at udvikle en tydelig
erhvervsproﬁl for Horsens kommune, der kan tiltrække virksomheder og investeringer udefra.
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Horsens skal på landkortet som Danmarks Teknologiske Laboratorium – stedet, hvor teknologi
skaber praktisk værdi.
Med denne vision for udviklingen af erhvervskommunen Horsens vil vi over de kommende år i tæt
samarbejde med erhvervslivet og de mange andre
vigtige samarbejdspartnere på området iværksætte markante og målrettede erhvervsmæssige
satsninger. Handlekraft, fællesskab og samarbejde
har været afgørende for vores kommunes imponerende udvikling gennem de seneste årtier. Og den
tilgang til udvikling holder vi fast i. For i Horsens er
vi fælles om fremtiden.
Til sidst en stor tak til alle, som har været involveret
i strategiarbejdet. Uden jeres mange gode input
og løbende sparring var vi ikke kommet i mål med
denne ambitiøse erhvervsstrategi.

Peter Sørensen
Borgmester

Finn Damkjær Pedersen
Formand for BusinessHorsens
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Erhvervsstrategien sætter retningen og lægger
sporene for de kommende års samarbejde med
erhvervslivet og øvrige samarbejdspartnere på
området om at udvikle af erhvervskommunen
Horsens.
Strategien skal indfri visionen:
Horsens skal være kendt og anerkendt som en
attraktiv og dynamisk erhvervskommune og
som Danmarks Teknologiske Laboratorium
– stedet, hvor teknologi får praktisk værdi .

Visionen skal indfries gennem målrettede erhvervsmæssige satsninger inden for følgende tre indsatsspor:
Indsatsspor 1 samler de indsatser, der skal sikre
gode rammevilkår for virksomhederne.
Indsatsspor 2 samler de indsatser, der skal bidrage til at udvikle Horsens Kommunes eksisterende
erhvervsmæssige styrkepositioner.
Indsatsspor 3 samler de indsatser, der skal bidrage
til at skabe nye erhvervsmæssige styrkepositioner.
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Erhvervsstrategien
på én side

Et rigtig godt
udgangspunkt

Hele forudsætningen for at indfri visionen for erhvervskommunen Horsens er, at fundamentet er på plads.

Udgangspunktet for det forestående arbejde med at realisere strategien er rigtig godt. Horsens Kommune
har gennem en årrække gennemgået en markant og spændende forvandling. Stærke visioner og engagerede virksomheder og borgere har været med til at løfte Horsens til et sted, hvor man har lyst til at leve, bo
og drive virksomhed.

Derfor vil de indsatser, der skal sikre gode rammevilkår for virksomhederne, få en særlig høj prioritet i det
forestående arbejde med at realisere strategien. Arbejdet med at udvikle eksisterende og skabe nye erhvervsmæssige styrkepositioner prioriteres herefter.
På den måde sikrer vi fokus på rammerne, mens vi udvikler potentialerne.

Fra provinsby til stor by
Horsens er i dag en af Danmarks hurtigst voksende
kommuner. Hvert år kommer ca. 1.000 nye borgere
til kommunen. Ser vi fremad, viser prognoserne, at
vi allerede i 2028 vil overstige 100.000 indbyggere.
Arbejdskraften strømmer til
I perioden fra 2008 til 2017 er antallet af borgere i
den erhvervsaktive alder steget fra ca. 52.000 til
ca. 57.000. Det gør Horsens til den kommune i
Region Midtjylland, der har den næststørste andel
af indbyggere i den erhvervsaktive alder.
Karakterniveauet stiger i folkeskolen
En markant satsning på at styrke kvaliteten af
folkeskolerne i Horsens kommune har båret frugt.
I 2017 steg karaktergennemsnittet for Horsens
Kommunes skoler for fjerde år i træk.

Indsatsspor 1:

Indsatsspor 2:

Indsatsspor 3:

Vi sikrer gode vilkår for virksomhederne

Vi bygger videre på det,
vi er gode til

Vi kan og vil mere

●

●

●

●
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Det skal være nemt at drive virksomhed i Horsens kommune
Forsyningskæden af kvaliﬁceret arbejdskraft skal styrkes
Mobiliteten i og omkring kommunen skal styrkes

●
●

Iværksætteriet skal styrkes
Øget praksisorienteret
innovation.

●

Horsens kommune skal
være kendt og anerkendt
som Danmarks Teknologiske
Laboratorium - stedet,
hvor teknologi får praktisk
værdi.

Horsens Kommune er højdespringer på
uddannelse
I perioden fra 2006 til 2016 har 35 pct. ﬂere af Horsens kommunes borgere fået en kort videregående
uddannelse, 31 pct. ﬂere en mellemlang videregående uddannelse og 73 pct. ﬂere en lang videregående uddannelse. Tallene placerer Horsens
Kommune som højdespringer på uddannelse.

Flere unge får en erhvervsuddannelse
I Horsens kommune valgte næsten hver fjerde elev
i folkeskolen i 2017 en erhvervsuddannelse. Dette er
markant ﬂere end på landsplan.
Markant stigning i beskæftigelsen
Ca. 1.000 ﬂere er kommet i beskæftigelse fra 2009
til 2015. Det er en stigning på 2,4 pct. – en stigning,
der ligger et godt stykke over landsgennemsnittet
på 1,2 pct.
Korte sagsbehandlingstider
Horsens Kommune lever på alle områder op til
servicemålene for byggesagsbehandlingstider.
Horsens Kommune er dermed blandt de mest
effektive kommuner på dette område.
Der er gang i iværksætteriet
I Horsens kommune etableres ﬂere virksomheder
end tidligere – i perioden fra 2011 til 2014 steg antallet af nye virksomheder med 2 pct. Og antallet
af iværksættere, som driver deres virksomhed efter
fem år, er højere i Horsens end på landsplan.

Kendskabet til erhvervskommunen Horsens skal øges.
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Horsens kommunes
styrkepositioner
Midt i Danmark – tæt på alt
Horsens ligger midt i Østjylland. Det betyder, at
vores virksomheder har adgang til et stort udbud af
kompetent arbejdskraft. Derudover har vi en stærk
infrastruktur med et udbygget vejnet tæt på E45, 40
minutters kørsel til Billund Lufthavn, erhvervshavn til
godstransport samt gode bus- og togforbindelser.

En stærk bosætningskommune
Horsens kommune har gennem ﬂere år været et af
landets mest eftertragtede steder at bosætte sig.
Tilﬂytningen smitter af på udbuddet af arbejdskraft.
Horsens er den kommune i Region Midtjylland, der
har den næststørste andel af indbyggere i den
erhvervsaktive alder.

Et stærkt og mangfoldigt erhvervsliv
Erhvervsstrukturen i Horsens er stærkt og mangfoldig. Her er mange store veletablerede virksomheder inden for mange forskellige brancher.
Særligt fremstillingsindustrien, byggeriet samt
handel, transport og logistik står stærkt i Horsens
kommune.

En stærk uddannelsesby
Horsens er stærk på uddannelse. Her er mange
erhvervsrettede uddannelser, mange internationale
studerende, og så har Byrådet i Horsens banet vej
for en centralt placeret campus, der skal sikre og
udvikle Horsens som Danmarks største uddannelsesby udenfor universitetsbyerne.

En udtalt handlekraft
I Horsens er mentaliteten ofte ”Vi gør det da bare”.
Her tør vi teste og afprøve en idé eller en ny teknologi i praksis, og vi gør det ofte i samarbejde med
andre, der står parat til at bakke op. Det vidner om
et handlekraftigt og entreprenant erhvervsliv.

Et spændende og visionært videns- og udviklingsmiljø inden for anvendt teknologi
Horsens kommune danner rammen om et spændende og visionært videns- og udviklingsmiljø
inden for anvendt teknologi. Her er praksisorienteret
forskning og udvikling ved Insero samt på VIA og
Learnmark.

Et stærkt iværksættermiljø
Horsens kommune har mange iværksættere og
understøttende iværksættermiljøer og -initiativer.
Her ﬁnder man f.eks. ﬂere kontorfællesskaber for
iværksættere, netværk, mentorordninger og Business Angels.
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Indsatsspor 1
Vi sikrer gode vilkår
for virksomhederne

Mulighederne for at skabe vækst og udvikling i en virksomhed er i afhængig af en velfungerende kommune
og samspillet med den.
Med erhvervsstrategien vil vi derfor først og fremmest sikre gode rammevilkår for virksomhederne. Den
kommunale erhvervsservice skal være i top, så det er nemt og attraktivt at etablere og drive virksomhed i
kommunen. Virksomhederne skal opleve, at kommunen arbejder for og med dem.
Og så skal forsyningskæden af kvaliﬁceret arbejdskraft styrkes, mobiliteten i og omkring kommunen forbedres, og kendskabet til Horsens som erhvervskommune øges. Alt sammen for at sikre de bedst mulige
rammer og vilkår for virksomhedernes vækst og udvikling.

Forsyningskæden af kvaliﬁceret
arbejdskraft skal styrkes
Efterspørgslen efter kvaliﬁceret arbejdskraft er intensiveret, og konkurrencen om talenterne vil vokse
i årene frem. Horsens Kommune vil styrke den
forsyningskæde, der er med til at sikre kvaliﬁceret
arbejdskraft til virksomhederne.

Det, vil vi gøre ved
●

●

●

●

●

●
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At sikre en god og hurtig erhvervsrettet sagsbehandling
At sikre en tilgængelig og professionel erhvervsservice

Mobiliteten i og omkring kommunen
skal styrkes
Kommunens geograﬁske placering tæt på motorvejsnettet, tæt på arbejdspladser i nabokommunerne og tæt på Aarhus har stor betydning
for udviklingen i Horsens kommune. Derfor er det
vigtigt, at der arbejdes for at udnytte kommunens
geograﬁske styrkeposition gennem sikring af gode
forbindelser, fremkommelighed og adgangsforhold. Mobiliteten i og omkring kommunen skal
sikres.

At sikre, at Horsens Kommune fortsat er konkurrencedygtig i forhold til niveauet af skatter
og afgifter

●

At sikre en hensigtsmæssig fysisk planlægning
af erhvervsudviklingen og erhvervsparkerne
At styrke kommunikationen til erhvervslivet

●

●

●

●

Det, vil vi gøre ved
●

●

●

At sikre en mere smidig traﬁkafvikling gennem
realisering af Traﬁkplan 2030
At fortsætte arbejdet for en hurtig udvidelse af
E45 til tre spor
At forbedre den kollektive traﬁk til og fra erhvervsparkerne

At øge tilgangen til erhvervsuddannelserne
gennem realisering af Horsens Kommunes
strategi for ﬂere unge i erhvervsuddannelse
At udvikle Horsens som Danmarks største uddannelsesby udenfor universitetsbyerne blandt
andet gennem realisering af campusplanen
At sikre et spændende handels- og butiksliv.

Det, vil vi gøre ved

●

At styrke erhvervsmindsettet i hele den kommunale organisation

●

●

●

Det skal være nemt at drive virksomhed
i Horsens kommune
Virksomhederne skal opleve en kommune, der hver
dag arbejder for at udvikle det gode erhvervsklima,
og så skal erhvervsservicen være gearet til at understøtte virksomhedernes vækst og udvikling.

●

●

●

At styrke samarbejdet med virksomheder, som
mangler arbejdskraft
At skabe målrettede kompetence- og uddannelsesforløb med job i sigte
At intensivere samarbejdet med nabokommuner og andre samarbejdspartnere om at skabe
ﬂere jobmatches
At fremme samarbejdet om praktik-, elev- og
lærepladser samt studenterprojekter
At brande de mange lokale job- og karrieremuligheder
At etablere en velkomstfunktion for international
arbejdskraft
At styrke koblingerne mellem uddannelse og
erhverv, f.eks. gennem videreudvikling af projektet Samspil

Kendskabet til erhvervskommunen
Horsens skal øges
Horsens skal på landkortet som en attraktiv og
dynamisk erhvervskommune. Horsens skal være
kendt i omverdenen, som et sted, hvor der er
spændende virksomheder og jobs at få, og hvor
det er attraktivt at etablere og drive virksomhed.
Derfor skal der satses på at øge kendskabet
til erhvervskommunen Horsens.
Det, vil vi gøre ved
●

●

At brande Horsens kommunes erhvervsmæssige styrkepositioner – særligt dem vi har i dag,
men også dem vi gerne vil fremme
At øge kommunens deltagelse og engagement
i regionale, nationale og internationale erhvervsfremstød og netværk.

At fastholde og udvikle Horsens som bosætningskommune gennem realisering af Horsens
Kommunes bosætningsstrategi

At sikre fortsat gode parkeringsforhold i byerne.
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Indsatsspor 2
Vi bygger videre på det,
vi er gode til

Horsens kommune danner rammen om et stærkt og mangfoldigt erhvervsliv. Her er mange veletablerede
virksomheder inden for mange forskellige brancher.
Samtidig er erhvervslivet i Horsens kommune kendetegnet ved en udtalt handlekraft – i Horsens kommune
hører man ofte ”vi gør det da bare” som udtryk for, at vi her tør teste og afprøve en idé i praksis, og vi gør
det ofte i samarbejde med andre, der står parat til at bakke op.
Handlekraften smitter af på iværksætteriet, som står stærkt i Horsens kommune. Her er relativt mange
iværksættere og understøttende iværksættermiljøer og -initiativer.
Og så danner Horsens kommune rammen om et spændende og visionært videns- og udviklingsmiljø
inden for anvendt teknologi. Her baner praksisorienteret forskning og udvikling vejen for, at nye teknologier
udnyttes til at skabe innovative løsninger.
Disse erhvervsmæssige styrkepositioner skal vi bygge videre på. Vi skal fortsat være kendt som stedet, hvor
handlekraften lever. Stedet, hvor vi tør teste og afprøve nye ideer i praksis. Og stedet, hvor vi samarbejder
på tværs om at skabe innovation i praksis. Derfor vil vi med erhvervsstrategien styrke iværksætteriet yderligere og fremme den praksisorienterede innovation i vores lokale erhvervsliv.

Iværksætteriet skal styrkes
Der er masser af gevinster at hente ved at have et
godt iværksættermiljø. Nye virksomheder genererer
nye arbejdspladser, og et stærkt iværksættermiljø
kan bidrage til at skabe innovation i eksisterende
virksomheder og brancher. Derfor skal iværksætteriet styrkes endnu mere.
Det, vil vi gøre ved
●

●

●

●

●
●

●

At opdyrke og udvikle samarbejder på tværs af
det etablerede erhvervsliv, de lokale uddannelses- og vidensinstitutioner og iværksættere
At styrke videns- og erfaringsudveksling og
fremme synergien mellem de lokale iværksættermiljøer og -netværk
At skabe living lab-faciliteter, hvor iværksættere
kan mødes og afprøve deres ideer
At udvikle og facilitere et mentorkorps for lokale
iværksættere
At styrke iværksættervejledningen
At fremme samarbejdet med aktørerne i erhvervsfremmesystemet om at skabe målrettede
vækst- og udviklingsforløb for lokale iværksættere

Øget praksisorienteret innovation
Virksomhedernes fremtidige vækst er i høj grad
betinget af deres digitaliseringsgrad og evne til
at anvende og udnytte data og nye teknologier til
at skabe innovation i praksis. Det er herigennem,
at produktionen skal optimeres og nye produkter
udvikles.
For Horsens kommune er erhvervslivets fortsatte
vækst også af afgørende betydning. Det er her
fremtidens arbejdspladser skal skabes, og det er
her fremtidens velstandsudvikling skal sikres.
Derfor vil vi med erhvervsstrategien satse markant
på at skabe grobund for øget innovation i praksis i
det etablerede erhvervsliv i Horsens kommune.
Det, vil vi gøre ved
●

●

●

At styrke fokus på teknologisk innovation og
iværksætteri i folkeskolen i samarbejde med de
lokale videns- og uddannelsesinstitutioner.
●
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At understøtte og fremme samarbejder om
digital og teknologisk omstilling og innovationsudvikling i det etablerede erhvervsliv
At styrke indsatsen overfor virksomhederne med
henblik på at fremme digital og teknologisk
omstilling og innovationsudvikling
At fremme det lokale erhvervslivs deltagelse
og engagement i lokale, regionale og nationale netværk, puljer og programmer inden
for digital og teknologisk omstilling og
innovationsudvikling
At udnytte kommende kommunale investeringer i byggeri og anlæg samt velfærdsteknologi til at skabe og teste innovationer.
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Indsatsspor 3
Vi kan og vil mere

Horsens kommune står stærkt erhvervsmæssigt, men med denne erhvervsstrategi sender vi et klart signal:
Vi kan og vil mere! Horsens skal for alvor på landkortet som en attraktiv og dynamisk erhvervskommune.
På den måde vil vi forstærke tiltrækningen af arbejdskraft, virksomheder og investeringer udefra og skabe
nye erhvervsmæssige styrkepositioner i vores kommune. Horsens skal som en ny stor by helt i front med
den digitale og teknologiske udvikling og have del i de mange nye arbejdspladser, der skabes heraf.
Derfor vil vi i årene frem udvikle og brande Horsens som Danmarks Teknologiske Laboratorium. Hermed
vil vi skabe en ny erhvervsproﬁl, som er rodfæstet i Horsens kommunes eksisterende erhvervsmæssige
styrkepositioner, og som samtidig kan være en løftestang for ﬂere brancher. En proﬁl, som kan understøtte
iværksætteri samt teknologisk og digital omstilling og innovationsudvikling i vores eksisterende virksomheder og brancher. Og en proﬁl, som gør det muligt at tiltrække nye virksomheder og investorer, fordi
Horsens kommune ses som et unikt sted at skabe og teste seneste innovationer.
Visionen er klar: Horsens kommune skal være kendt og anerkendt som Danmarks Teknologiske Laboratorium – stedet, hvor teknologi får praktisk værdi.
Det, vil vi gøre ved
●

●

●
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At gøre Horsens by til et teknologisk byrumslaboratorium. Dette skal ske ved at stille digital
infrastruktur og data til rådighed for udvikling og
afprøvning af nye digitale og datadrevne teknologier. Horsens skal helt frem i den absolutte
elite inden for smarte løsninger i Danmark og
Europa
At udvikle et fælles innovationsmiljø, der skal
styrke koblingerne mellem innovation, erhverv
og uddannelse. Dette skal ske ved at etablere et
digitalt laboratorium i forbindelse med campus
At udnytte kommende kommunale investeringer
i byggeri og anlæg samt velfærdsteknologi til at
skabe og teste teknologiske innovationer

●

●

●

●

Sådan vil vi realisere
strategien
Med erhvervsstrategien Fælles om fremtiden er ambitionsniveauet for udviklingen af erhvervskommunen
Horsens løftet til nye højder: Horsens skal være kendt og anerkendt som en attraktiv og dynamisk erhvervskommune og som Danmarks Teknologiske Laboratorium – stedet, hvor teknologi får praktisk værdi.
Arbejdet med at realisere erhvervsstrategien forankres
i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
På den måde vil vi over de kommende år indfri
visionen for erhvervskommunen Horsens.

At synliggøre et stærkt og visionært lokalt
videns- og udviklingsmiljø inden for anvendt
teknologi
At tiltrække fyrtårnsevents inden for digitalisering og teknologi
At øge kommunens engagement og deltagelse
i regionale og nationale netværk, puljer og programmer inden for digitalisering og teknologi
At udvikle og brande fortællingen om Horsens
som en attraktiv og dynamisk erhvervskommune og som Danmarks Teknologiske Laboratorium – stedet, hvor teknologi får praktisk værdi.
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Horsens Kommune
Rådhustorvet 3
8700 Horsens
Telefon 76 29 29 29
www.horsens.dk

