OVERSIGT OVER PROJEKTER 2019 - VÆKSTSTRATEGI (26.06.2019)
område

Erhverv

Navn

Vækstalliance, 1.1

Beskrivelse og status
Samarbejde mellem VK, PV, DI, DB og erhvervslivet.
Vækstalliancen skal sikre kvalitet og fremdrift i vækststrategiens
skitserede handlingsplaner og igangsætte nye. Vækstalliancen
sikrer såvel lokal, regional og national opbakning til
erhvervsudviklingen og væksten i Varde Kommune.
Job- og uddannelsesmessen blev afviklet den 4. april 2019 på
Campus Varde med ca. 60 stande fra virksomheder og
organisationer. Forud for messen afviklede vi et særskilt
arrangement for Gymnasiet og Handelsskolen med indlæg af
højtuddannede iværksættere og to studerende fra SDU.
Forløbet var afstemt med ledelsen på Campus og et pligtmøde
for eleverne, som dog ikke dukkede fuldtalligt op alligevel.
Arrangementet fik stor ros, men de unge deltog dog også kun i
meget begrænset antal i messen efterfølgende.
Tilsvarende var der et kiks mellem de mange virksomheder og
antallet af arbejdsløse. Evalueringen peger på en overvejelse
om tidspunktet, som med en placering om efteråret vil matche
de unges studie/erhvervsvalg bedre, og måske skal arr. opdeles
mht. unge og ledige.
Der er aftalt møde mellem ProVarde og Varde kommunes
UUvejledere for sparring om det fremtidige arr. som indtil videre
er skudt til efteråret 2020.
Der indkaldes til et nyt møde i styregruppen oktober, hvor vi vil
involvere skolelederne i planlægningen sammen med
virksomhederne – dertil UU-vejlederne.
Vækstmødet for erhvervsleder blev afviklet som et aftenarr.
samme dag med stor succes. Der var indlæg af Tune Hein - Klar
til fremtidens arbejdsplads, med fokus på digitalisering, disruption
og hele omstillingsprocessen i virksomheder ledelsesmæssigt og
som medarbejder. Herefter Innovationschef Erik Hansen fra
LEGO som præsenterede LEGOS tilgang til innovationsarbejde
med relevante og gode referencer til hvordan man kan
anvende metoderne også i mindre virksomheder.
Efter et indlæg fra Teknologisk Institut om Innotjeks og
innovationsarbejde hos vardevirksomheder fik vi praktiske
beskrivelser fra tre lokale virksomheder, som havde benyttet
tilbuddene. Et super arr. med gode evalueringer. Vi fastholder
tidspunktet til næste år og overvejer emnet Cirkulær økonomi og
Verdensmål.

Projektleder

Lars Buch ProVarde og
Jørgen Nielbæk Plan og vækst, VK

Igangssætningsdato

Er i første omgang
igangsat ved
årlige
vækstmøder med
erhvervslivet

Forv. Afslut

Forventes at
fortsætte efter
etablering.
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Erhverv

2.1 Handleplan – Vækstnetværk i
Varde Kommune

Det samlede projekt baseres på ProVardes iværksætter- og
innovationshus PowerTower på Engdraget 20 i Varde og
PowerTower Helle er fordelt på matrikler i Agerbæk, Helle, Starup
og Årre.
Herudover har vi en fødevaregruppe i Skovlund, hvor vi arbejder
på et PowerTower Innofødevarecenter.

Lars Buch ProVarde

01.08.2017

Der evalueres på
ordningen med
udgangen af 2018.
Forventes at
fortsætte

Lars Buch ProVarde

01.01.2017

Er den del af daglig
drift

PowerTower omfatter nu 29 cvr.nr.
Der er afholdt en Poweriværksætterkursus, der består af 7
aftenforløb og der er et nyt forløb igang.
17 iværksættere er blevet tilkoblet en mentor.
Det første Powerinnovationsledelseskursus blev gennemført i
efteråret 2018 med succes og et nyt hold startes op til efteråret
på PowerTower med Teknologisk Institut som underviser og
ansvarlig.
Ultimo januar 2019 og frem til ultimo juli afviklede vi på
PowerTower et 7 dages kursus i Powerbestyrelsesarbejde for 9
deltagere.
Hjemmesiden PowerTower.dk er gået i luften.
Herudover er der af lokale iværksættere afholdt følgende kurser:

Strategi forløb og Brænd Igennem kurser for deltagere
fra nær og fjern.

Lokale virksomheder har deltaget på møde med en
fremtidsforsker og kvinder & karriere har holdt 2 møder i
2019 på PowerTower
Der er igangsat 2 netværk. 2 forskellige kompetencenetværk,
der mødes månedligt på PowerTower.
(Der afholdes sommerafslutning på PowerTower fredag den
21.6. 2019, hvor 23 er tilmeldt.)

Erhverv

Forretningsudvikling i eksisterende
virksomheder, 2.2.

Intet nyt og projektet fortsættes ikke som en selvstændig indsats,
men som en integreret del af Provardes løbende arbejde og
kontakt med kommunens virksomheder.
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Erhverv

Digitalisering og automatisering i
virksomhederne, 2.3

Erhverv

Finansieringsmuligheder for
iværksættere og mindre
vækstvirksomheder, 2.4

Turisme

Turisme - forretnings- og
oplevelsesudvikling, 2.5

I vort nye samarbejde med Erhvervshus Syddanmark profilerer vi
SMV:Digital – et program hvor private virksomheder kan få hjælp
til digital omstilling og til at styrke sit online salg. Tilbuddene kan
være tilskud til indkøb af privat rådgivning, kompetenceforløb,
sparring og netværk samt vejledning om regulering og
konkurrencevilkår.
Programmet er etableret med regeringens Strategi for Danmarks
digitale vækst og har til formål at fremme digitalisering og ehandel blandt små og mellemstore virksomheder fra alle erhverv
i Danmark.
I 1. halvår af 2019 har ProVarde medvirket til to lokale
virksomheders ansøgning og godkendelse i SMV:Digital. Begge
virksomheder har opnået tilskud på 100.000 kr. til køb af ekstern
konsulenthjælp – den ene virksomhed med 50 % medfinansiering
i form af timer, den anden ved egenbetaling.
Programmet løber til udgangen af 2021 og ProVarde fortsætter
motiveringsindsatsen hos virksomhederne, men for de fleste
lokale virksomheder er en samlet indsats til en værdi af 200.000
kr. til analyse, proces og strategi på digitalisering en stor
beslutning, så vi forventer ikke at et stort antal virksomheder fra
Varde Kommune vil deltage i den resterende periode.
Et andet mål er også at skabe forretningsudvikling via
samarbejde på tværs af nye og mere etablerede virksomheder
og på tværs af brancher. Her er der etableret flere klynger den
første og største omkring Fødevarer. Her er 12 virksomheder faste
deltagere og senest afholdt vi et videns- og inspirationsmøde
hos Flensted med fokus på nye trends på fødevareområdet
med 45 deltagere.

Turismevækstklyngen har efterhånden været i gang i to år og vil
pr. 1. januar 2020 blive afløst af en destination mellem Varde og
Ringkøbing-Skjern Kommuner.

Lars Buch ProVarde

01.08.2017

Der foretages en
evaluering af
tiltaget med
udgangen af 2019.
Forventes at
fortsætte

Lars Buch ProVarde

01.08.2017

Forventes at
fortsætte

Tina
Christensen/Jørgen
Nielbæk, Plan og
vækst, VK

03.12.2017

31.08.2019

Lars Buch ProVarde

01.08.2017

Projektet er
overgået til
almindelig drift

Det vurderes, at deltagelsen i klyngemøde og de to
udviklingsspor oplevelsesudvikling og kapacitetsudvikling har
haft en positiv betydning i forhold til det fortsatte samarbejde i
destinationen, men også strategigrundlaget for destinationen.

Erhverv

Strategisk kompetenceplan for
virksomheder, 3.1

Derudover har projektet betydet, at vi nu står med et
innovationsværktøj i forhold til oplevelsesudvikling, der er enkel
og anvendelig for virksomhederne.
Intet nyt og projektet fortsættes ikke som en selvstændig indsats,
men som en integreret del af Provardes løbende arbejde og
kontakt med kommunens virksomheder.
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Erhverv

Kobling mellem læringsinstitutioner
og virksomheder (igangsatte), 3.2

Erhvervsforløb, erhvervsrotation og rollemodelordningen
fortsætter i vante rammer og omfang. De nye forløb til skoleåret
2019/20 er netop lagt op på erhvervsplaymakerens platform, så
lærerne kan begynde at booke nye aftaler for næste år.
Den løbende indsats med macth mellem folkeskolernes
udskolingsklasser og virksomheder fortsætter med samme
succes. Netop nu er der lanceret ca. 70 virksomhedsforløb til
udførelse i næste skoleår .

Lars Buch ProVarde

01.08.2017

Der skal være en
løbende
evaluering, samt
en sluttende
evaluering efter
endt periode. Alle
tiltag slutter i 2019

Erhverv

Kobling mellem læringsinstitutioner
og virksomheder (nye), 3.3

Består af tre indsatser - Praktikplads, Erhvervsbus/åben
virksomhed og Book en virksomhed.
Praktikplads er sat i værk i maj 2018 med stor succes. De første
opslag fik masser af delinger og blev set af over 3.000 unikke
brugere. Både virksomheder og de unge har taget ordningen til
sig og man giver udtryk for at det er godt med en samlet portal
til formidlingen. De to øvrige indsatser er under forberedelse.

Lars Buch ProVarde

01.01.2018

Der skal være en
løbende
evaluering, samt
en sluttende
evaluering efter
endt periode. Alle
tiltag slutter i 2019

Et nyt initiativ med erhvervsforløb er planlagt og sættes i gang i
et nyt samarbejde med Gymnasiet efter sommerferien. Flere
virksomheder har udtrykt ønske om forløb med lidt ældre elever
og med elever som er lidt længere fremme fagligt.
Tillsvarende arbejder vi på samme model med Handelsskolen.
Samrbejdet med Campus er nu formaliseret og flere aktiviteter
med skole/virksomhedsforløb er afviklet. Det er vanskeligere at
etablere forløb end hos folkeskolen pga. stærkere specifikationskrav hos lærerne og det mindre rekrutteringsgrundlag blandt
virksomhederne.
ProVarde har i april 2019 indgået et samarbejde med Campus
om udarbejdelse af materiale til profilering af uddannelserne.
Provarde forestår interviews og udarbejdning af billed-, film(sammen med Tistrup News) og teksmateriale.
Samrbejdet med 10i Campus fortsætter så Provarde laver en
start-up camp når 10. klasserne typisk i september starter et 14
dages innovationsforløb. ved afslutningen bidrager provarde
igen med 2-3 konsulenter, som forestår gennemgang, vurdering
og tilbagemelding af projekterne ovefor de unge.
Der er aftalt møde med Handelsskolen på Campus umiddelbart
efter sommerferien 2019 for at drøfte muligheden af at etablere
en iværksætter- eller ErhvervsCafé. Målet er at skabe en bedre,
lettere og hyppigere kontakt til elever på Campus og informere
og vejlede til emener om og fra erhevslivet - herunder
iværksætteri. ProVarde og powerTower vil i givet fald blive
tovholderen og bindeleddet mellem Campus og erhvervslivet.
ProVardes mentorkorps fra erhvervslivet tænkes ind.
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Erhverv

Sikker og hurtig adgang til E20 (4.1)

Status er at både Venstre og Socialdemokratiet har haft det på
som politiske ønsker. Nu skal der holdes fokus og fast i interessen,
således der skabes grundlag for en reel politisk prioritering og
beslutning.

Jørgen Nielbæk Plan og vækst, VK

01.03.2018

Der evalueres på
indsatsen med
udgangen af 2019.

Erhverv

Arbejdskraftens mobilitet (4.2)

Forbedring af kollektiv trafik og forberedelse af nye teknologier
som førerløse biler.

Jørgen Nielbæk Plan og vækst, VK

Afventer

Projektet afsluttes
med udgangen af
2020. Evalueringen
vil vise om tiltaget
skal fortsætte.

Erhverv

Varde Kommune på Danmarkskortet Kombineret brandingindsats og pakkeløsning til nye
for nye virksomheder (4.3)
virksomheder. Der er igangsat et samarbejde med ProVArde,
hvor der arbejdes med All inclusive pakker til flere brancher,
herunder turisme, fødevarer, industri, velfærd og rådgivning.
Derudover arbejdes der med ambassadører i forhold til
formidling af pakkerne. Der arbejdes på konkrete beskrivelser.

Jørgen Nielbæk Plan og vækst, VK

01.06.2018

Projektet afsluttes i
efteråret 2020 med
en evaluering.

Erhverv

Nye pladskrævende virksomheder
(4.4)

Jørgen Nielbæk Plan og vækst, VK

01.03.2018

Projektet afsluttes
med en evaluering
i efteråret 2020.

Status er, at der er købt jord øst for Varde By. Det har ikke været
muligt at købe jord i Nørre Nebel af flere årsager, herunder pris.
Vi har dog medtaget et privat grundstykke på 1,8 ha på
Industrivej i Nørre Nebel i vores salgsmateriale. Jorden ligger lige
ved siden af Telia.
Vi samarbejder med Esbjerg, Tønder, Fredericea og Åbenrå om,
at lave en køreplan, der skal skabe sikkerhed for kvalificeret
arbejdskraft til datacentrene i hhv. etableringsfasen og
driftsfasen.
Derudover er aftalt et event ved landingen af North Sea
Connect og Havfruen i hhv. Esbjerg og Newcastle den 16.
september og den 24. september.
Efter deltagelsen i Global Cloud i Monaco er der kommet flere
skriftlige henvendelser om vores materialer og yderligere
oplysninger.
Der arbejdes på et roadtrip til FLAP-byerne og Dublin, hvor
Aabenrå, Tønder, Esbjerg og Varde Kommuner besøger
udvalgte hyperscales og samlede møder med COLO's afventer tilbagemelding fra Invest In Denmark.
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Erhverv

Inddragelse og gennemsigtighed i
indkøb og udbud, 4.5

Strategipunkt/handleplan i forbindelse med indkøbspolitikken
Lokale virksomheder vil blive bedre klædt på til at kunne byde
på både de lokale udbud, tilbudsindhentninger, annonceringer
m.v – tiltaget kan desuden måske have en sidegevinst i at
virksomhederne også vil være mere robuste til at afgive tilbud
på andre offentlige opgave.
Indkøbspolitikken vedtages af Byrådet - der udarbejdes på
baggrund heraf en strategi som godkendes af Direktionen og
implementeres i hele organisationen.

Lisbeth Kohls
Jensen - Indkøb
og Forsikring. VK

01.01.2018

Færdig

Turisme

Danmarks største kystferiedestination
– trækplaster for nye gæster og
borgere (4.6)

Særlig fokus på turister som mulige fremtidige borgere. Målet
med indsatsen er at skabe vækst gennem fremme af turisme og
bosætning. Derfor sigtes der på en autentisk og målrettet
indsats, med det mål at belyse de fordele der er for turister og
potentielle nye indbyggere ved at bosætte sig i Varde
Kommune. Indsatsen passer godt med tiltaget 'Vores Stemmer'
og oplægget til den nye bosætningsstrategi.

Jørgen Nielbæk Plan og vækst, VK

01.01.2019

Tiltagene i handleog
perspektivplanen
skal være
gennemført i 2020.
Der foretages en
milepælsevaluering
ultimo 2019.

Erhverv

Transparent og kvalificeret
sagsbehandling, 4.7

Anbefalet direktionen at KL’s afløses af en model med telefon
interviews, da svarprocenten på KL’s Byg og Miljø
erhvervsservicemåling var meget ringe. Fastholdelsestiltag
gennemført for udvalgte medarbejdere/faggruppe, arbejde
hermed fortsættes. Der afholdes ca. 1 gang årligt et
dialogmøde med byggerådgivere, senest i februar 2019 omkring
BR18. Nyt IT-system for byggesagsbehandling implementeret; der
er dog tre små delleverancer der trækker ud pga. nødvendig
softwareudvikling. Der er foretaget en arbejdsgangsanalyse af
byggesagsbehandlingen og der er implementeret tiltag til
optimeret screeningsproces for erhvervsbyggeri gennem en
opprioritering og processerne omkring interne høringer, mhp. at
reducere ventetiden på høringer og dermed reducere
sagsbehandlingstiden.

Lars Tanghøj Erhvervsservice, VK

01.10.2017

31.12.2019
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