Odense vil
erhvervslivet!
Jo bedre, det går for erhvervslivet, jo bedre bliver Odense
at bo i. Det er vi overbeviste om i Odense Kommune. Derfor gør vi hele tiden vores bedste for at rydde unødigt bureaukratisk bøvl af vejen. Vi vil gerne skabe landets bedste
vilkår for din virksomhed.
I dette nyhedsbrev beskriver vi nogle af de services, vi tilbyder, og nogle af de erfaringer, erhvervslivet har høstet.
Og vi deler de tanker, vi har i forhold til at kunne drive
virksomhed i Odense Kommune.
God læselyst.
De bedste ønsker for fremtiden.
Anker Boye (S), borgmester, Odense.
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Vækstvirksomheden EffiMat valgte Odense
Nyetablerede EffiMat kunne have placeret
sig overalt i Danmark eller i udlandet; de
valgte Odense på grund af den gode, kommunale service og de mennesker og netværk, ejerne mødte i Odense.
”Vi har fra første dag tænkt vores virksomhed internationalt, og vi kunne
i princippet have lagt virksomheden
udenfor landets grænser. Alligevel valgte
vi Tietgenbyen i Odense, fordi vi fik en
god behandling af Odense Kommune, og
fordi vi ret hurtigt blev knyttet til Odense
via vores investorer og deres netværk,”
siger Tommy Langhoff, stifter og direktør i EffiMat Storage
Technology A/S, som udvikler lagerrobotter.
Sammen med sin kompagnon Jørgen Flemming Ladefoged
udviklede østjyden i 2011 en forretningsplan, som var så visionær og attraktiv, at de to pludselig stod med en række
interesserede investorer. Efterfølgende valgte de Vækstfonden og Syddansk Teknologisk Innovation, som udover

at investere et tocifret millionbeløb også skabte kontakt til
selskabets bestyrelsesformand, Clas Nylandsted-Andersen.
Ved siden af sin industrikarriere har han været formand for
Dansk Industri på Fyn gennem en årrække.
”Medvirkende årsag til, at vi valgte Odense, var også den
professionelle service, vi fik af Odense Kommune herunder
Erhvervskontakten,” siger Tommy Langhoff, som fortsat
bor i Vejle-området.
”Erhvervskontakten overbeviste os om, at der bor mennesker nok her i Odense og på Fyn, som ved en masse om jern
og mekanik og har den rette udviklings- og produktionserfaring. Og i stedet for at vi skulle fare rundt til 10 muligvis
egnede ejendomme, udpegede Erhvervskontakten nogle få
velegnede, som vi kunne vælge imellem. Det kalder jeg god
service,” siger Tommy Langhoff, som har lejet 1000 kvadratmeter i Tietgenbyen med plads til administration, udvikling,
montage og lager.
”Vi regner med at blive 20 mand her i Odense, og dertil skal
man lægge den beskæftigelse, som vi regner med at skabe hos
vores underleverandører,” siger Tommy Langhoff.

Erhvervslivet
fortjener den
bedste service
I Odense Kommune er det slut med at
give en virksomhed et afslag uden samtidig at begrunde afgørelsen og indlede
en dialog om, hvordan virksomheden og
kommunen kan nå en fælles løsning.

Glud & Marstrand investerer
i sin Odense-fabrik
I konkurrence med to af emballagekoncernens øvrige fabrikker i Danmark
valgte Glud & Marstrand at lægge en
større millioninvestering i sin fabrik på
Næsbyvej blandt andet på baggrund af
en hurtig og kompetent sagsbehandling
fra Odense Kommunes side.
”Vi oplevede stor imødekommenhed og professionalisme, da vi
gik i dialog med Odense Kommunes forskellige aktører. Hvor vi
tidligere er blevet overladt til os selv, har Erhvervskontakten nu
overblikket, og den hjalp os med at navigere mellem de forskellige forvaltninger og myndigheder. Jeg synes, vores dialog har
været meget kvalificeret,” siger produktionsdirektør hos Glud &
Marstrand A/S, Christian Ørum.

Dåsefabrikken er en del af Glud & Marstrand-koncernen,
som i 2011 blev købt af den mexicanske emballagegigant
Envases Universales, som efterfølgende valgte at modernisere og centralisere dele af produktionen i Skandinavien. I
den forbindelse skulle virksomheden indhente forskellige
myndighedsgodkendelser og sikre sig, der var kvalificeret arbejdskraft nok at få i Odense.
”Fremover kommer al klipning af coils og lakering af plader
i stål og aluminium til at foregå i Odense, hvilket indebærer
beskæftigelse til 20-30 personer, ” siger Christian Ørum, som
er optimistisk på vegne af de knap 350 medarbejdere i Odense.
”Ingen af os er naive, men udbygningen af produktionsapparatet er selvfølgelig et signal om, at koncernen gerne vil bygge
videre på det, der allerede er i Odense. Men virksomheden udsteder ingen garantier,” siger produktionsdirektøren.

”Det handler om at finde en god balance mellem rollerne
som myndighed og service-enhed. For vi lever af erhvervslivet, og derfor hjælper vi erhvervslivet så godt, som vi kan
indenfor lovens rammer. Kommunen er til for virksomhederne og borgerne skyld, ikke omvendt,” siger rådmand
Steen Møller (K) fra By- og Kulturforvaltningen, som er den
forvaltning, virksomhederne typisk er i kontakt med, når de
vil flytte til byen eller skal have en myndighedsgodkendelse.
Allerede for tre år siden etablerede Odense Kommune den
særlige indgang for erhvervslivet, Erhvervskontakten, så
virksomhederne nu kun behøver henvende sig ét sted i
kommunen, selv om de ved for eksempel udvidelse af en
industriproduktion har brug for at komme i kontakt med
adskillige forvaltninger og enheder.
Erhvervskontakten har allerede vundet anerkendelse for sin
koordinerede sagsbehandling på landsplan, hvor den er blevet kopieret af andre kommuner. Samtidig har Byggesag fået
foretaget en tilfredshedsundersøgelse, hvori 98 procent af de
adspurgte har udtrykt tilfredshed med den service, de fik.
”Men selv om 98 procent er tilfredse, skal vores mål være at
nå de 100 procent,” siger rådmanden.

Læs mere på
www.odense.dk/erhvervskontakten

Gode rammevilkår
og en hurtig
sagsbehandling:
Hvis man alene ser på de objektive rammevilkår, tilbød
Odense ifølge 2011-udgaven af DI’s undersøgelse af det
lokale erhvervsklima de bedste rammer for erhvervslivet blandt de fire største kommuner i Danmark med
flere end 100.000 indbyggere. Odense kom ind på en
22.plads, mens Aarhus og Aalborg deltes om 46. pladsen, og København lå nummer 52.
Objektive
rammevilkår

Samlet placering
incl. rundspørge

16. plads

1. plads

Odense

22. plads

86. plads

Aalborg

46. plads

47. plads

Aarhus

46. plads

39. plads

København

52. plads

79. plads

Kommune
Ikast-Brande

Kilde: DI - Lokalt Erhvervsklima 2011

Dækningsafgift:
Odense: 		
5,4 promille
Aarhus: 		
5,75 promille
København:
9,8 promille
Kommuneskat: 24,5 procent (den 15. laveste i Danmark)
Grundskyld:
Odense: 		
Aarhus: 		
København:

21,71 promille
24,58 promille
34 promille

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid
for alle typer af byggesager:
Odense: 		
36 dage
Aalborg: 		
42 dage
København:
61 dage
Aarhus:		
72 dage

Produktion skal sikre vores velfærd
I et vidensamfund vil industri og produktion stadig være en forudsætning for
velfærd, og derfor vil Odense fortsætte
med at tilbyde erhvervslivet de bedste
vilkår i takt med, at byen vokser, mener
borgmester Anker Boye.
”Ingen produktion – ingen velfærd! Så enkelt kan det siges.
Derfor skal vi stå vagt om Odense som produktionsby og udvikle de mange produktionsvirksomheder, så den offentlige
sektor også i fremtiden har et solidt økonomisk grundlag for
at levere en god velfærd, ” siger Anker Boye (S), som med
bekymring har studeret, at mens man har udråbt Danmark
til et vidensamfund, så har flere virksomheder flyttet deres
løntunge produktion til udlandet.
”Det går ikke. Vi praler med, at vi i Danmark er dygtige til
forskning og innovation, men det er de færreste, der er klar
over, at viden og produktion hører sammen. Vi kan ganske

enkelt ikke nøjes med kun at uddanne unge mennesker til at
forske og udvikle, mens produktionen af det, de ved en masse
om, foregår i Østeuropa eller i Asien. Odense skal derfor både
være en videnby og en produktionsby,” siger borgmesteren.
”I Odense har vi erkendt, at gode rammevilkår er en forudsætning for et spirende erhvervsliv. Derfor har vi siden 2001 hvert
eneste år sænket den særlige dækningsafgift for erhvervslivet,
svarende til en samlet besparelse på 264 mio.kr. for det odenseanske erhvervsliv. Og vi fortsætter med at sænke afgiften de
kommende år med 4 mio. kr. om året, for vi ønsker aktivt at
værne om og udvikle industri- og produktionsarbejdspladserne i Odense,” siger borgmesteren.
”Med gode rammevilkår og en langsigtet strategi for byens
udvikling har Odense de bedste forudsætninger for at være
vækstgenerator for Fyn i fremtiden. Jeg håber – og tror – at
byens virksomheder træffer de nødvendige valg, opkvalificerer deres medarbejdere og ruster deres virksomheder til den
globale konkurrence, så vi også i fremtiden har produktion i
Odense. Det vil sikre velfærden,” siger Anker Boye (S).

