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Vejen Kommune    Rødding d. 25. september 2018 
Att. Direktionen, Økonomiudvalget og Vejen Byråd.  OS / LKJ / HJY 
cc. Peer Rexen, Udvikling&Erhverv 

 

 

 

Vedr. høringssvar til budgetoplæg for Vejen Kommune 2019. 

I forbindelse med sagsfremstillingen til Vejen Kommunes 1. behandling af budgettet for 2019 har 
UdviklingVejen bemærket, at Vejen Kommune i forbindelse med en vanskelig budgetproces, 
påtænker at nedprioritere den lokale erhvervsfremmeindsats med kr. 590.000 på 
samarbejdsaftalen med UdviklingVejen. 

Det er væsentligt for os at påpege, at 10 års indsats for at opbygge en stærk position som 
erhvervsvenlig kommune, er båret af såvel en kommunal indsats, som den indsats virksomhederne 
og UdviklingVejen udfører. Denne indsats vil med de påtænkte nedskæringer blive stækket. 

Ligeledes er det væsentligt for os at påpege, at denne nedprioritering vil have en betydelig negativ 
effekt på erhvervslivets bidrag til vores lokalsamfund. UdviklingVejen er med sin nuværende 
indsats en afgørende faktor for sammenholdet og tusindvis af frivillige timer, som virksomhederne 
bruger for at forfølge vores vækststrategi 2020. Med den påtænkte nedprioritering vil 
UdviklingVejens mulighed for at facilitere den frivillige indsats fra virksomhederne udhules med 
risiko for, at den frivillige indsats går tabt. 

Som eksempel herpå kan nævnes en årlig frivillig indsats med: 

992 deltagere til 
UdviklingVejens 
arrangementer i 2017, 
med indlæg fra 
frivillige 

103 medlemmer af 
UdviklingVejens 
netværk, med faglige 
indlæg fra frivillige 

71 virksomheder, der 
deltager i brobygning 
imellem skole og 
virksomhederne 

15 små virksomheder, 
der hjælper hinanden i 
UdviklingsParken i 
Rødding 

Samarbejde om 
tiltrækning af 
højtuddannet 
arbejdskraft 

35 frivillige mentorer, 
der hjælper 25 
iværksættere og små 
virksomheder 

6 advokat- og 
revisionsfirmaer, der 
hjælper 35 
iværksættere i 
Erhvervsvagten 

Bidrag til branding af 
Vejen Kommune som 
erhvervsvenlig 
kommune 
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Vi har forstået, at begrundelsen for nedprioriteringen er Folketingets planer om at etablere nye 
Erhvervshuse, der fra 2019 skal udføre en del af den fremtidige erhvervsfremmeindsats.  

Vi har også forstået det således, at Vejen Kommune jf. aftalerne imellem KL og Regeringen er 
forpligtet til at bidrage økonomisk til det nye Erhvervshus, men ikke forpligtet til at reducere den 
lokale indsats. Dette er en lokal prioritering. 

Derfor kommer den påtænkte nedprioritering af den lokale erhvervsfremmeindsats, som en stor 
overraskelse. Dette skal især ses i lyset af den massive opbakning, der var fra Vejen Kommune og 
UdviklingVejens medlemsvirksomheder i foråret, da den fremtidige struktur for 
erhvervsfremmeindsatsen var i spil. 

Nedprioriteringen og omfanget af denne skal også ses i lyset af den økonomiske historik, der er for 
Vejen Kommunes investeringer i lokal erhvervsfremme igennem UdviklingVejen1 i perioden 2015 
til 2019. 

Aktivitet R2015 R2016 R2017 E2018 B2019 

UdviklingVejen 4.100 4.000 4.000 4.000 3.410 

Grøn erhvervsvækst 375 475    

FødevareFabrikken  150    

Køb af hjælp til Fundraising 72 72 72 72  

Fødevareakademiet    225 225 

Sum 4.547 4.697 4.072 4.297 3.635 

Sum i 2019 tal 4.922 4.984 4.237 4.383 3.635 

 

Vejen Kommunes årlige investering i lokal erhvervsfremme med relation til UdviklingVejen vil med 
det fremlagte budgetforslag indeksreguleret være reduceret med kr. 1.287.000 kr. siden 2015, 
hvilket svarer til en reduktion på 26 %. 

Med ovenstående reduktion i Vejen Kommunes investeringer i erhvervsfremme kunne man håbe, 
at de nye Erhvervshuse i stedet kunne udfylde de manglende investeringer. Dette forventes dog 
ikke at blive tilfældet, og slet ikke i 2019, hvor der må forventes reduceret erhvervsfremmeindsats 
under etableringsfasen. 

Når det nye Erhvervshus i Haderslev engang står klart, så skal det i fremtiden udbyde specialiseret 
erhvervsservice, som f.eks. rådgivning om finansiering, eksport og forretningsudvikling til alle 
virksomheder. 

UdviklingVejen har hidtil løst denne opgave ved matchmaking imellem iværksætterne og frivillige 
kræfter i det lokale mentorkorps og Erhvervsvagten. Her har mere end 40 frivillige erhvervsledere 

                                                           

1 Regnskabstal i hele kr. 1000. Den sidste linje er alle sumtallet omregnet til 2019-tal, med en forudsætning om 2 % 
årlig inflation. 
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over de sidste 5 år bidraget med gratis rådgivning. Et lokalt økosystem, hvor erhvervslivet hjælper 
hinanden og bakker hinanden op.  

Den frivillige indsats vil i fremtiden blive tilbudt ”gratis” fra det nye Erhvervshus i Haderslev. 
Erhvervshuset i Haderslev giver altså ingen, eller i bedste fald en meget beskeden, reduktion i 
opgaverne for UdviklingVejen, idet indsatsen som erstattes i dag er båret af frivillige 
erhvervsledere. 

Konsekvensen bliver, at den af byrådet påtænkte reduktion af UdviklingVejens økonomi alene kan 
tages fra puljen af kompetencer, der bidrager til: 

 Den indledende indsats for lokalt at understøtte iværksættere til en god start. 

 Drift af UdviklingsParken i Rødding. 

 Vækststrategi 2020 indsatser, som er kommet til UdviklingVejen igennem de sidste 3 år 

uden yderligere penge: 

o Matchmaking imellem skoler og virksomheder 

o Indsats for kvalificeret arbejdskraft med tiltrækning af unge med videregående 

uddannelse 

o Motivation til flere iværksætter blandt unge, med IverCafé og Edisonkonkurrence 

o Bidrag til synliggørelse af ledige erhvervslejemål og hjælp til tiltrækning af 

virksomheder 

o Bidrag til branding og bosætning 

o Bidrag til branding af herligheder og turismeoplevelser 

o Bidrag til branding af Vejen Kommune som centrum for fødevareproduktion 

o Bidrag til dialogmøder imellem virksomheder og Vejen Kommune, som ved f.eks. 

kommuneplanprocesser, vækststrategiprocesser, branding og 

bosætningskampagner osv. 

 Den opsøgende indsats for at matche virksomheder med mentorer, netværk og 

Erhvervshusene. 

 Netværks- og inspirationsaktiviteter, hvor erhvervslederne bindes sammen i et 

forpligtende sammenhold om vækststrategien 

 Nytårskur 

Såfremt den påtænkte nedprioritering gennemføres, vil det betyde, at UdviklingVejen bliver 

nødsaget til at stoppe flere af ovenstående indsatser, eller bede Vejen Kommune om 

projektbetaling fra indsats til indsats. 

En anden afledt konsekvens bliver, at UdviklingVejen i sin kompetencesammensætning kommer 
under kritisk masse. Med den økonomi, der er til rådighed i dag, kan UdviklingVejen kvalificeret 
betjene alle virksomheder i Vejen Kommune med de udfordringer, de står overfor. 
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Hvis UdviklingVejen bliver nødsaget til at reducere i bemandingen vil det betyde, at UdviklingVejen 
kommet til at mangle kompetencer på et eller flere af områder som generation- og ejerskifte, 
finasiering, strategi, salg og afsætning, fundraising til udviklingsprojekter, samt sociale medier og 
kommunikation. Dermed tabes en del af evnen til at matche virksomhederne med relevante 
frivillige mentorer og netværk, samt det nye Erhvervshus. 

Der er i Vejen Kommune en stor tradition for, at virksomheder og kommune står sammen om at 
finde løsninger på vores lokalsamfunds udfordringer. Denne tradition har UdviklingVejen altid 
understøttet.  

Vi håber naturligvis, at byrådet vil genoverveje de påtænkte besparelser, således der også er 
ressourcer til at kunne forsætte indsatsen. Det vil også understøtte, frem for at underminere den 
fælles målsætning om, at Vejen Kommune igen skal være iblandt de 10 mest erhvervsvenlige 
kommuner i Danmark. 

Vi står naturligvis til rådighed for uddybning af de nævnte konsekvenser af den påtænkte 
nedprioritering, og vil som det mindste påpege, at det vil være hensigtsmæssigt at vente med 
beslutte evt. besparelser indtil styrken af det nye Erhvervshus kendes i 2020. 

 

På vegne af UdviklingVejens frivillige erhvervsledere og 450 medlemsvirksomheder 

 
 
 
Ole Stubbe  Lars K Jensen  Henrik Jylov. 
Bestyrelsesformand Næstformand Forretningsudvalgsmedlem 


