VÆKST
SAMMEN
VÆKSTPOLITIK 2020

1

VÆKST
SAMMEN
VÆKSTPOLITIK 2020

FORORD

4

VISION

6

MÅL

8

STRATEGISPOR 10
VÆKST MED SAMARBEJDE 14
VÆKST MED OPLEVELSER 18
VÆKST MED VIDEN 22
VÆKST MED BYUDVIKLING 26
VÆKST MED TILTR ÆKNING 30

2

3

PARTNERSKABER
ER FUNDAMENTET
FOR VÆKST

AR B

E

· ØG
ADSER
L
P
S
JD

JE N I N G
ET INDT

Odense har en historisk mulighed. Vi har store investeringer i markante
anlægsprojekter på vej. Vi har stærke uddannelsesmiljøer, spirende væksterhverv og unikke kulturikoner med H.C. Andersen i front.
Vi har høje ambitioner om at skabe vækst og udvikling - og vi kickstarter
motoren ved at investere 100 mio. kr. yderligere om året i erhvervsudvikling.
Ambitionerne følger vi op med en vækstpolitik, der opfordrer alle til at turde. I Odense har
vi nemlig modet til at teste nyt og til at begive os ud på eventyr, som vi ikke nødvendigvis
ved hvor ender. Men tør vi miste fodfæste for en tid, har vi også meget at vinde.
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Odense og Fyn kæmper med en negativ spiral med en lav beskæftigelse, lav produktivitet
og et lavt indkomstniveau. Vækstudfordringerne er fælles på Fyn. Derfor er løsningerne
også fælles. Vi skal stå sammen på Fyn – og Odense skal gå forrest.
Vi ved, at resultaterne ikke kommer fra den ene dag til den anden. Og vi ved, at ansvaret
for at skabe vækst i Odense ikke alene tilhører kommunen, det lokale erhvervsliv eller
uddannelsesinstitutionerne. Ansvaret er fælles. Derfor er denne Vækstpolitik først og fremmest en invitation til at indgå i et partnerskab. Sammen kan vi løfte mere end hver for sig.
Med vedtagelsen af Vækstpolitikken investerer vi i vækst, så vi får råd til velfærd i fremtiden. Vi trækker i arbejdstøjet og sætter massivt ind for at skabe vækst og merværdi
for vores virksomheder. For vi vil måles på effekten af vores handlinger – ikke på ord og
visioner. Derfor skal vi være konsekvente. Når vi kan se, at noget ikke virker, så stopper vi
med det igen.
Med Vækstpolitikken er der skabt et godt fundament for en positiv udviklingsspiral med
høj produktivitet, flere virksomheder, bedre indtjening og flere arbejdspladser til gavn for
fremtidens velfærd.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, der har bidraget med deres ideer
og erfaringer til politikken. En særlig tak skal rettes til medlemmerne af Odense Business
Task Force, som har gjort en stor indsats for at identificere indsatser, der kan skabe mere
vækst i Odense.
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Vækstspiralen er et billede på den
udvikling Odense skal gennemgå for
at indfri visionen om at blive en storby
med høje vækstrater og god velfærd.
Vilje, mod og selvtillid er katalysatoren for at skabe den opadgående
udvikling, der skal til for at aktivere
og indfri ambitionerne om vækst og
bedre velfærd.

Rigtig god læselyst!
Anker Boye
4

5

VISION
”ODENSE ER EN STORBY
MED HØJE VÆKSTRATER
OG GOD VELFÆRD”

VI INVESTERER i FREMTIDEN
Visionen for Vækstpolitikken er, at Odense er en storby med
høje vækstrater og god velfærd, hvor:
n VIDEN OG FAGLIGHED SÆTTES I SPIL PÅ NYE
MÅDER OG SKABER KONKURRENCEDYGTIGE
VIRKSOMHEDER OG SPIRENDE VÆKSTERHVERV.
n VORES UNIKKE OG LOKALE EGENSKABER GØR
BYEN TIL ET INTERNATIONALT ORIENTERET KNUDEPUNKT FOR ARBEJDSKRAFT, KULTUR
OG ERHVERV.
n VELFÆRD, OPLEVELSER OG BYUDVIKLING
DANNER RAMMEN OM DET GODE LIV.

Odenses vækststrategi skal indfri politikkens høje ambitioner.
Den skal gøre Odense til en vækstdynamo ved hjælp af viden,
byudvikling, oplevelser, samarbejde og tiltrækning.
Strategien tager afsæt i det, som vi er gode til i forvejen. Det er
i vores virksomheder og institutioner, at vi skal skabe innovation
og væksteventyr. Og det er med afsæt i vores styrker, at vi skal
tiltrække nye virksomheder, viden, investeringer og arbejdskraft.
Vækststrategien sætter gang i en positiv udviklingsspiral mod
øget velfærd. Virkeliggørelsen af strategien skal ske i et samspil
mellem de private virksomheder, uddannelsesinstitutionerne og
kommunen.
På de følgende sider er Vækstpolitikken omsat til strategi, hvis
mål og indsatsområder er nærmere beskrevet.

n PARTNERSKABER SKABER FUNDAMENTET FOR
NYTÆNKNING, VÆKST OG UDVIKLING.
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MÅL

DE STRATEGISKE MÅL
Vi vil måles på effekten af vores handlinger.
Vi vil kunne levere konkrete resultater allerede fra 2014. Det betyder, at vi konstant har fokus på, hvad der virker og ikke virker.
Vi følger løbende de strategiske mål ved at sammenligne os
med relevante danske og udenlandske byer. Derudover opstiller
vi tre konkrete mål, som skal være opfyldt i 2020.
n 2% ÅRLIG VÆKST I PRODUKTIVITETEN

ØGET
PRODUKTIVITET

Øget
beskæftigelse

Flere
private
arbejdspladser

Vi skal sikre vores borgere en højere indkomst, primært fordi det giver den enkelte borger større økonomisk frihed. Sekundært, fordi vi som kommune derved får større indtægter,
som vi sammen kan investere i yderligere vækst og velfærd.
Indkomstgrundlaget i Odense ligger i dag markant under landsgennemsnittet.

n 10.000 FLERE PRIVATE ARBEJDSPLADSER
n 2% ÅRLIG VÆKST I REALINDKOMSTEN

Øget
indkomst

skaber 10.000 permanente jobs i 2020. For at opnå målet skal
vi samtidig sikre, at tabte arbejdspladser inden for industrier,
som lukker eller flytter, erstattes af nye videnjobs eller højproduktive produktionsjobs.

Øget
bystolthed

Visionen bliver målt op imod 6 overordnede mål, der sammen og hver
for sig er vigtige indikatorer for, om vi er på rette vej.

Øget positiv
synlighed i
omverdenen

Vi skal skabe en højere produktivitet i vores virksomheder, fordi
det giver bedre konkurrenceevne, større indtjening og beskæftigelse. Produktiviteten i Odense har i de seneste år været stagnerende og ligger i dag på et niveau væsentligt under landsgennemsnittet. Målet om en årlig vækstrate på 2% i 2020 matcher
den gennemsnitlige OECD rate.
Vi skal skabe flere private arbejdspladser, fordi de udgør grundlaget for fremtidens velfærd. Vi har i dag 57.000 private arbejdspladser i Odense. En vækst på 10.000 arbejdspladser er
ambitiøst. Det er estimeret, at de store byudviklingsprojekter

Et væsentligt parameter for at skabe vækst er, at der er positiv
opmærksomhed og synlighed omkring Odense. Vi markedsfører Odense, som en attraktiv og udviklingsorienteret by med
muligheder.
Vi vil løbende måle udviklingen i produktiviteten, antal arbejdspladser og væksten i realindkomsten. Styrken ligger i, at den
samme metode bliver gentaget, når vi måler. Når de konkrete
mål bliver indfriet, sætter vi nye ambitiøse mål for vores vækst
og udvikling.
Den løbende monitorering bliver varetaget af en enhed, der er
uvildig og uafhængig af de udførende aktører.

Målene bruger vi som kompas for vores indsatser, således sikrer vi os,
at vi hele tiden er på rette kurs.
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STRATEGI
”ODENSE SKAL GÅ EGNE VEJE
– HVIS VI GØR, SOM VI PLEJER,
FÅR VI DE RESULTATER,
VI PLEJER AT FÅ”

SÅDAN VÆKSTER VI:
For at vi kan indfri ambitionerne sætter vi ind på fem spor, der vil skabe
markant vækst og flere jobs i Odense:
n SAMARBEJDE, fordi Odense Kommune som Fyns største arbejdsplads
og udbyder af opgaver til det lokale erhvervsliv skal gå forrest og sætte
nye standarder for service og samarbejde.
n OPLEVELSER, fordi det bidrager til national og international synlighed
og gør Odense attraktiv for borgere og virksomheder.
n VIDEN, fordi kvalificerede medarbejdere er virksomhedernes vigtigste aktiv.
n BYUDVIKLING, fordi de kommende anlægsinvesteringer i Odense giver
lokale virksomheder et markant vækstpotentiale, der kan omsættes til
arbejdspladser.
n TILTRÆKNING, fordi vi skal tilføre byen ny næring i form af nye
investeringer og virksomheder.
Under hvert af de fem spor er der en række indsatser, som bliver udfoldet
nærmere på de kommende sider. Indsatserne er dynamiske. Det betyder,
at de over tid kan variere efter behov og ønsket effekt.
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VÆRDIERNE
– DER DANNER FUNDAMENTET
FOR VORES INDSATSER

ET AMBITIØST OG FORPLIGTENDE PARTNERSKAB
Vi skaber stærke partnerskaber mellem alle, som kan og vil bidrage til vækst og velfærd. Vi inviterer
til forpligtende partnerskaber med aktører fra det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

BRYDE MØNSTRE OG UDFORDRE
Vi udfordrer traditionel tankegang for på den måde at skabe nye veje til vækst og udvikling.
I Odense har vi modet til at teste nyt. Derfor inviterer vi alle nationale og internationale virksomheder,
investorer og iværksættere til Odense for at bryde mønstre sammen med os.

GLOBALT UDSYN OG LOKAL INDSIGT
Med udgangspunkt i virksomhedernes behov søger vi de samarbejdspartnere, der er nødvendige
for at skabe værdi og udvikling. Det betyder, at vi både retter blikket mod den internationale arena
samtidig med, at vi bevarer den lokale indsigt.

BROBYGGER MELLEM TO VERDENER
Vi bringer forskellige mennesker og kompetencer fra erhvervslivet og offentlige institutioner sammen,
fordi vi tror på, at vækst og viden både sidder i hoved og hænder. Og vi dyrker mangfoldigheden og
rummeligheden ved inddragelse af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og ved at understøtte
socialt iværksætteri.

VI SÆTTER OS SELV I SPIL
Vi tager afsæt i det, som vi er gode til i forvejen. Det er nemlig med afsæt i vores styrkepositioner,
at vi skal tiltrække nye virksomheder, viden, investeringer og arbejdskraft. Men vi går også foran og
sætter os selv i spil ved at se på vores egen service og vores samarbejde med erhvervslivet.

FOKUSERE OG PRIORITERE
Vi har et konstant blik for det, der virker og skaber resultater.
Vi stopper de indsatser, der ikke har den ønskede effekt.
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VÆKST MED
SAMARBEJDE
VI RYDDER OP, PRIORITERER
OG SIKRER, AT ODENSE LEVERER
OPTIMALE VILKÅR FOR SAMARBEJDET MED ERHVERVSLIVET

HVAD VIL VI?
FREMME TALENTUDVIKLING, IVÆRKSÆTTERI OG ENTREPRENØRSKAB:
Odense udvikler og fastholder talenter og sikrer, at der kommer flere succesfulde iværksættere til byen.
Vi skal lære af hinanden og fremhæve de gode initiativer.
ØGE PRIVAT-OFFENTLIGT SAMARBEJDE:
Odense Kommune skal udvikle og forbedre samarbejdet mellem det offentlige og det private.
UDVIKLE SERVICE OG LOKAL JOBSKABELSE:
Odense skal have de bedste rammer for vækst og beskæftigelse og byens image som erhvervsby skal forbedres.

HVORDAN GØR VI?
n Vi prioriterer og fokuserer på få men effektfulde initiativer,
der skaber værdi for virksomhederne. Det gør vi blandt
andet ved at fjerne uhensigtsmæssig administration, implementere mål- og effektstyring og skabe bedre rammer for
de, der kan og vil.
n Vi samskaber med erhvervslivet for at bane vejen for
vækst og jobskabelse. Det gør vi blandt andet gennem
en kommunal kulturændring, ved at stille værdifulde data
til rådighed for virksomheder og ved at lade virksomheder
udfordre os på egne regler.

KOMMUNAL SAGSBEHANDLING HANDLER IKKE
BARE OM AT OVERHOLDE LOVEN MEN OM AT FORSTÅ,
AT DET ER ET MIDDEL TIL VÆKST OG UDVIKLING
16

n Vi styrker den erhvervsrettede servicekultur ved at indføre
en kundefokuseret logik i opgaveorganiseringen og i medarbejdernes kommunikation. Derudover øges digitalisering
og selvbetjening.
n Vi udfordrer grænserne for, hvad man kan gøre på udbudsområdet, fordi det offentlige ikke nødvendigvis er de
bedste til at løse alle opgaver.
n Vi udbreder Erhvervskontaktens metodik og tænkning.
Erhvervskontakten har været en succes i kraft af sin
netværksbaserede tilgang og det tætte samarbejde med
erhvervslivet, som har været tæt inde i problemløsning og
udvikling af konceptet.
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VÆKST MED
OPLEVELSER
ODENSE SKAL VÆRE KENDT SOM
EN DYNAMISK OG AKTIV BY, FORDI
DET FASTHOLDER OG TILTRÆKKER
VIRKSOMHEDER, STUDERENDE
OG ARBEJDSKRAFT

HVAD VIL VI?
STYRKE ODENSES IMAGE OG BY- STOLTHED:
Et bedre image vil tiltrække flere virksomheder og borgere og det er afgørende, at byens borgere og virksomheder
er stolte over at bo i Odense.
STYRKE TURISTERHVERVET, OPLEVELSESØKONOMI OG ERHVERVSTURISME:
Flere turister skaber omsætning og opmærksomhed omkring byens potentialer.
VIDEREUDVIKLE H.C. ANDERSEN SOM KULTURIDENTITET:
H.C. Andersen som kulturikon skal positionere Odense både nationalt og internationalt.

HVORDAN GØR VI?
n Vi udvikler og implementerer et stærkt strategisk
grundlag for eventindsatsen i Odense Kommune.
n Vi skaber lokalt engagement, ejerskab og samarbejde
omkring de enkelte events. Det styrker fortællingen om
en fælles identitet i byen.
n Vi identificerer en tydelig målgruppe og fokuserer og
prioriterer indsatser.
n Vi vil bruge Odenses geografiske potentiale som
konferenceby og sikre rammevilkårene for at tiltrække
konferencer til byen.

ODENSE – EN OPLEVELSESBY
I CENTRUM AF DANMARK
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n Vi deler viden, fører dialog og samarbejder i eventmiljøet med henblik på at styrke bylivet og byens attraktivitet samt øge omsætningen på hoteller og restauranter i
byen.
n Vi styrker H.C. Andersens navn for at skabe og udnytte
det kommercielle potentiale, som navnet har. Det skal
bruges til at tiltrække virksomheder, investorer og
samarbejdspartnere.
n Vi forbedrer markedsføringen og samarbejdet på HCA
turismeområdet og vi bygger systematisk, professionelt
og kontinuerligt videre på relationer og samarbejder,
der allerede er på området. Vi forstærker indsatsen for
Carl Nielsen, der som et andet fynsk kulturikon også
har international gennemslagskraft.
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VÆKST
MED VIDEN
VIDEN KAN ØGE PRODUKTIVITETEN,
TILTRÆKKE NYE VIRKSOMHEDER
OG SKABE FLERE ARBEJDSPLADSER

HVAD VIL VI?
UNDERSTØTTE PRODUKTIVITETSUDVIKLINGEN I DE LOKALE VIRKSOMHEDER:
De lokale virksomheders gennemsnitlige brancheproduktivitet skal øges, fordi vi har lavproduktive virksomheder i lavproduktive erhverv.
UDVIKLE INNOVATIVE VIRKSOMHEDER:
Der skal skabes flere vidensvirksomheder og flere jobs, fordi viden er afgørende for vores fremtidige produktivitet.

HVORDAN GØR VI?
n Vi indgår i og faciliterer en række partnerskaber mellem
kommune, private virksomheder og videns- og uddannelsesinstitutioner.
n Vi udvikler nye forretningsområder ved at matche
virksomheder, offentlige institutioner og selskaber om
løsning af problemstillinger.
n Vi tilfører dé kompetencer, der kan bidrage til at øge
værdiskabelse og konkurrencekraft i virksomheder.

n Vi vil understøtte øget teknologianvendelse, automatisering og innovation i produktionsvirksomhederne.
n Vi gør brug af relevant viden fra nationale og internationale videns- og uddannelsesmiljøer.
n Vi bidrager til talentudvikling, tiltrækning af kapital og
styrker Odenses internationale profil inden for vores
styrkepositioner.

DET VIGTIGSTE AKTIV FOR EN VIRKSOMHED
ER KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE
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VÆKST MED
BYUDVIKLING
ODENSE STÅR OVER FOR EN
MARKANT BYUDVIKLING MED
MASSIVE INVESTERINGER

HVAD VIL VI?
KOMPETENCELØFT AF DEN LOKALE BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHE:
Den lokale bygge- og anlægsbranche skal have del i de kommende års investeringer i by-og regionsudviklingen,
så deres indtjening og jobvækst øges.
UDVIKLE ARBEJDSSTYRKEN:
Investeringerne i Odense skal skabe nye lokale jobs fra ideer opstår. til de omsættes til mursten
– altså gennem hele værdikæden.
UDVIKLE ODENSE FRA STOR DANSK BY TIL DANSK STORBY:
Byudviklingen spiller en stor rolle i at skabe vækst både i form af flere arbejdspladser og borgere.

HVORDAN GØR VI?
n Vi bruger bygge- og anlægsinvesteringerne til at udvikle
og åbne forretningsområder for nye og eksisterende
virksomheder i byen.

n Vi afdækker kvalifikationskravene til arbejdskraften i
fremtidens byggeri og sikrer, at der bliver uddannet
kvalificeret lokal arbejdskraft.

n Vi iværksætter et generelt kompetenceløft af virksomhederne, der ruster dem i forhold til konsortiedannelse,
skabelse af netværk, udarbejdelse af udbudsstrategi og
efteruddannelse af mandskab.

n Vi bruger erfaringerne fra udviklingen af arbejdskraften
i bygge- og anlægsbranchen til at udvikle andre lokale
brancheområder.

n Vi analyserer potentialet for lokal jobskabelse i hele
værdikæden.

n Vi tiltrækker investeringer til at gennemføre de nødvendige byudviklings- og infrastrukturprojekter.

DER SKAL FLERE ODENSEANSKE ARBEJDSPLADSER PÅ ODENSEANSKE HÆNDER
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VÆKST MED
TILTRÆKNING
NYE VIRKSOMHEDER OG
INVESTERINGER BIDRAGER TIL
AT TILTRÆKKE VIDEN, TEKNOLOGI,
KAPITAL OG KVALIFICERET
ARBEJDSKRAFT TIL GAVN FOR
DET LOKALE ERHVERVSLIV

HVAD VIL VI?
TILTRÆKKE OG FASTHOLDE VIRKSOMHEDER:
Odense har særlig fokus på virksomheder og kapital, der kan bidrage til at udvikle byen.

HVORDAN GØR VI?
n Vi tiltrækker virksomheder og investeringer gennem
opsøgende salg og markedsføring af Odenses styrkepositioner. Det gør vi blandt andet ved kortlægning
og dyrkelse af internationalt netværk af investorer og
tiltrækning af investeringer.
n Vi skaber muligheder for, at klyngerne hele tiden får
tilført mere værdi, der gør det interessant for både
eksisterende og potentielle nye virksomheder at være
i Odense. Det gør vi blandt andet gennem strategiske
alliancer med internationale topklynger, klyngecertificeringer, facilitering af kontakt mellem virksomheder,
forskere og virksomheder fra internationale klynger.

n Vi tiltrækker og fastholder nationalt og internationalt
talent og sikrer dem gode rammevilkår.
Det gør vi blandt andet ved at etablere et internationalt
talent-ambassadørnetværk, hurtig arbejdsmarkedstilknytning, bedre synergi mellem talent og det private
erhvervsliv samt branding.
n Vi markedsfører Odense. Markedsføringen skal suppleres med analyser om udviklingen i relevante markeder
og forretningsområder. Det gør vi blandt andet ved
hjælp af indsamling af forretningsdrevet data og kommunikation, der promoverer Odenses styrker.

EN INTERNATIONAL PROFIL OG INTERNATIONALT
SAMARBEJDE ER EN FORUDSÆTNING FOR SUCCES
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