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Erhvervsstrategi 2019-2022

Vækst med Vilje

Mission og værdier
Haderslev Kommune og Haderslev Erhvervsråd vil bygge
videre på strategien fra 2015-18, hvor målet var at blive
en stærk og løsningsorienteret erhvervskommune.
Positionen som erhvervskommune er klar, så det er tid til
nye ambitioner gennem bredt samarbejde.

ERHVERVSSTRATEGI
2019-2022

Det er virksomhederne, som skaber erhvervsudviklingen
og væksten, mens Haderslev Kommune er den aktive
medspiller, der understøtter virksomhedernes udvikling.
Haderslev Kommune og Haderslev Erhvervsråd indgår en
samarbejdsaftale om realisering af strategien.

H.P. Geil, Borgmester Haderslev Kommune

VILJESTYRKE
SAMMENHOLD
ENGAGEMENT
ÅBENHED
MOD

SAMMEN SKABER VI
VÆKST MED VILJE,
FORDI VI STYRKER
VIRKSOMHEDERNES
VILKÅR, EVNER OG
MULIGHEDER

Johan Schmidt, formand Haderslev Erhvervsråd
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Vækst med Vilje
Haderslev kommune består af engagerede ildsjæle,

Erhvervslivet og kommunen vil i fællesskab både udvikle

spændende lokalsamfund og dygtige virksomheder.

på det vi allerede har og samtidig øge tiltrækningen af

Positive cirkler, som vi er gode til at sætte sammen og

arbejdskraft, arbejdspladser, uddannelser, borgere og

udvikle til en aktiv og levende kommune, der er værd at

turister. Det kræver ”Vækst med Vilje”, og den har vi.

besøge, let at falde for og et godt sted at etablere sig.
FN’s Verdensmål skal danne ramme om arbejdet samVi vil være blandt de bedste til at opfylde virksomheder-

men med de kendte behov hos virksomhederne om at

nes behov for infrastruktur, rammevilkår og service. Men

styrke digitalisering og forretningsudvikling. Strategien

der skal mere til i en verden med hurtige forandringer og

skal skabe nye stærke positioner med afsæt i brandet:

nye krav til innovation og produktivitet.

”Haderslev - Aktive med Hjerte og Vilje”.

FN’s 17 VERDENSMÅL

FORRETNINGSUDVIKLING

DIGITALISERING

VÆKST
MED
VILJE

3

FN’s Verdensmål
FN’s verdensmål skal i årene frem være rammesættende

Mål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst.

for indsats, vækst og udvikling i Haderslev Kommune.
Målene fungerer på mange niveauer, lige fra det globale

Verdensmålet skal blandt andet være løftestang til:

ansvar for produktionen til det lokale sociale ansvar hos

• f lere innovative virksomheder

virksomhederne. De store globale koncerner har allerede

• større socialt ansvar i virksomhederne

taget verdensmålene til sig og stiller nu nye krav til sine

• en kvalificeret lokal arbejdskraft

leverandører, så også lokale virksomheder i Haderslev

• f lere fra offentlig forsørgelse over i beskæftigelse

Kommune kommer til at forholde sig til målene.

• en bæredygtig turisme, som fremmer lokal kultur og
oplevelser

Med FN’s verdensmål som ramme, skabes samtidigt en
strategisk kobling til den store forkus på bæredygtighed
og cirkulær økonomi i Trekantområdet som ”Danmarks

Top 5 verdensmål for strategien:

Produktionscentrum” og Udviklingsråd Sønderjyllands

1. Anstændige jobs og økonomisk vækst

vision ”Grøn landsdel 2030”.

2. Partnerskab for handling
3. Kvalitetsuddannelse til alle

I Haderslev Kommune skal særligt ét mål sætte retning

4. Bæredygtige byer og lokalsamfund

når det gælder den lokale erhvervs- og vækstindsats:

5. Klimaindsats
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Digitalisering og automatisering
Erhvervsstrukturen i Haderslev kommune er præget af

sats for, at virksomhederne kender og forstår de digitale

mange traditionelle erhverv med udgangspunkt i det

muligheder i samspillet med kommunen. Erhvervsrådets

gode håndværk og positive kendetegn som høj kvalitet

indsatser skal også digitaliseres og give lettere adgang

og stor fleksibilitet. Disse dyder er vigtige at holde fast i,

til tilbud og løsninger, når det har værdi for brugerne.

men ikke tilstrækkeligt i en åben verden, hvor evnen til
at anvende digitale teknologier bliver afgørende.
Mål:
Der er behov for at tilføre nye digitale kompetencer til
vores område, både ved udvikling af lokale uddannelser
og undervisningstilbud, og ved at tiltrække specialiseret
viden i samarbejde med regionale og nationale aktører.
Gennem vejledning og udviklingsaktiviteter skal temaerne
digitalisering og automatisering gives høj prioritet.

• Alle virksomheder skal tilbydes vejledning om en
plan for egen digitalisering og automatisering
• Folkeskoler og uddannelser er med til at løfte den
digitale parathed i samspil med erhvervslivet
• Virksomheders anvendelse af offentlige digitale
løsninger skal være blandt de bedste kommuner

Haderslev Kommune anvender digitale løsninger på alle
områder, hvor det giver værdi, og vil gøre en særlig ind-
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Forretningsudvikling
Det vrimler med nye forretningsmodeller, og begreber som

Landdistrikternes muligheder for erhvervsudvikling skal

disruption, deleøkonomi og XaaS (alting som en service) er

bakkes op i form af fokus på både forretningsudvikling

nogle af de mest aktuelle erhvervstemaer. De hurtigst vok-

og iværksættermuligheder overalt i kommunen.

sende virksomheder driver forretning på helt nye måder,
og vores lokale virksomheder skal også introduceres til

Haderslev Kommune er som indkøber og virksomhed

disse nye markedsvilkår.

åben overfor offentlige-private partnerskaber, der kan
føre til forretningsudvikling eller nye forretningsmodeller

Det er vigtigt at erhvervsfremmeindsatsen i Haderslev

i erhvervslivet,

Kommune er med til at understøtte virksomhederne med
viden og vejledning, så flere bliver i stand til at få øje på

Mål:

og udnytte de nye muligheder. Der skal skabes initiativer,

• Udarbejdelse af konkrete udviklingsplaner i min.

der understøtter virksomhedernes forretningsudvikling
og optimering af forretningsmodeller og indtjening.

15 virksomheder årligt med 50 % implentering
• 10 % flere eksporterende virksomheder i 2022
og min. 2 nye spin-off virksomheder om året med

Virksomheder med eksport vokser i gennemsnit mest,
så i samarbejde med andre private og offentlige aktører
i erhvervsfremmesystemet, skal der til stadighed være
fokus på at forbedre virksomhedernes eksportparathed.
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udspring i etablerede lokale virksomheder.
• Nye offentlig-private partnerskaber mellem lokale
virksomheder og offentlige aktører

Service og gode rammer
Det skal være endnu lettere at drive god virksomhed i

der skal altid være attraktiv erhvervsjord til salg, og den

Haderslev Kommune, så vi fastholder og tiltrækker flere

gode motorvejsbeliggenhed skal udnyttes bedre.

iværksættere og virksomheder, der skaber lokale jobs.
Haderslev Kommune skal være en stærk samarbejdsSagsbehandlingstiderne og kvaliteten betyder meget for

partner, når det gælder rekruttering og opkvalificering af

virksomhederne, ikke mindst i industri, håndværk og

arbejdskraft. Det tætte samarbejde med andre kommu-

landbrug. Efter flotte resultater i nationale målinger, vil

ner og private aktører skal fastholdes og videreudvikles.

vi prioritere rammer, ressourcer og retning for udvikling
af servicekulturen. Vi skal sikre, at virksomhederne bliver

Mål:

mødt af en koordineret, tværfaglig og løsningsorienteret

• Haderslev Kommune vil være i top 25 i DI’s og

sagsbehandling. Ved tæt dialog med virksomhederne,
skal vi kende hinanden så godt, at vi proaktivt forudser

BYG’s erhvervsklimamålinger
• En generel øget tilfredshed med Haderslev

og afhjælper udfordringer.

Kommunes service for virksomhederne
• Haderslev Kommune skal være en

Infrastruktur og fysiske rammer er vigtige forhold, så

løsningsorienteret erhvervskommune

IVÆRKSÆTTERI OG
INNOVATION

HANDEL OG TURISME

SERVICE
OG GODE
RAMMER
UDDANNELSE OG
ARBEJDSKRAFT

ARBEJDSPLADSER OG
PRODUKTIVITET
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Arbejdspladser og produktivitet
Som en del af Trekantområdet, skal Haderslev Kommune

Deleøkonomi og øget samarbejde om produktion, salg

være aktiv medspiller i ”Danmarks Produktionscentrum”,

og udvikling mellem virksomhederne skal understøttes.

hvor de 7 kommuner står sammen om udvikling af den

Det kan være i form af fælles udnyttelse af anlæg, bedre

store andel produktionsvirksomheder i området.

kendskab til lokale leverandører, industrielle og kreative
virksomhedsbofællesskaber, fælles markedsføring fx på

Lokalt skal vi fokusere på udvikling af produktiviteten

messer og andre initiativer, der skaber effektivitet.

og virksomhedernes konkurrencekraft, da vores struktur
med mange små virksomheder, har medført et efterslæb

Mål:

på dette i forhold til de andre kommuner.

• Min. 10 % vækst i antal private arbejdspladser
• Produktivitetsudviklingen hos virksomhederne

Med de mange lokale offentlige arbejdspladser, er der

skal øges og være i regionens bedste halvdel

muligheder for at skabe nye private arbejdspladser på

• Et stærkt netværk, hvor virksomhederne deler

baggrund af den offentlig efterspørgsel. Vi vil derfor øge
samspillet mellem de offentlige og private aktører.
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ressourcer og arbejder sammen om vækst

Innovation og iværksætteri
Haderslev Kommune har få store virksomheder, og en

Der skal også være fokus på virksomhedernes innovation

stor del af væksten og jobskabelsen skal derfor komme

og forandringsevne, så vi altid har konkurrencedygtige

fra iværksættere og nye virksomheder med vækstpoten-

virksomheder. Vi skal arbejde for, at virksomhederne ud-

tiale. Det kræver, at vi er i stand til at identificere talen-

vikler og fastholder vækstambitioner og klare vækstmål.

terne, udvikle vækstpotentialet i nye virksomheder og

Haderslev Kommunes iværksætterindsats skal derfor

øge deres chancer for overlevelse.

også nå kommunens etablerede virksomheder og skabe
innovation, intraprenørskab og ny vækst.

Det kræver også, at vi fortsætter med at ændre kulturen
ved at sætte innovation og iværksætteri på skemaet i

Mål:

folkeskolen og på alle uddannelserne. De nye aktiviteter

• Forøgelse af antal nyetablerede virksomheder og

under indsatsen startHER, har opbakning fra alle aktører

nye virksomheders jobskabelse med min. 10 %

og potentialet i dette stærke samarbejde skal udnyttes.

• En årig forøgelse af antal virksomheder, der har
en strategisk innovationsindsats

Haderslev Kommune skal understøtte både private og

• Haderslev Kommune er en af landets stærke

offentlige iværksættermiljøer, og der skal være tilbud

innovationskommuner, ikke mindst målt på virk-

om vejledning, netværk og adgang til kapital.

somhedernes innovationsevne
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Uddannelse og arbejdskraft
Folkeskolen skaber fundamentet for, at de unge tager en

Haderslev Kommune vil have øget fokus på brugen af

ungdomsuddannelse og klarer sig på arbejdsmarkedet.

sociale klausuler, og i samarbejde med erhvervslivet

Det lokale erhvervsliv skal være en endnu større del af

desuden sikre den fysiske tilgængelighed for borgere

skolen, så de unge får kendskab til virksomhederne og

med bevægelseshandicap.

deres jobmuligheder. Vores lokale virksomheder har især
behov for kvalificeret faglært arbejdskraft.

Indsatsen handler også om, at kommunen, erhvervslivet
og andre samarbejdspartnere skaber bedre vilkår og

Arbejdet med talentudvikling prioriters højt i Haderslev

rammer for et sundere liv i Haderslev Kommune.

Kommune, og virksomhederne har også brug for talenter
og udvikling af disse. Defor skal der arbejdes på fælles

Mål:

uddannelses- og udviklingsprogrammer for talenter. Der

• Virksomhederne skal kunne tiltrække kvalificeret

skal etableres det stærkest mulige samarbejde mellem

arbejdskraft og opleve øget tilgang af faglærte

de lokale uddannelsesinstitutioner - og fastholdelse,
udvikling og tiltrækning af uddannelser vægtes højt.

• Uddannelsesniveauet skal forbedres og flere
unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse, så
vi ligger i top ift. den nationale 25 %-målsætning

Socialt ansvar skal være naturligt for virksomhederne. Vi

• Vækst i antallet af lokale uddannelsespladser

skal understøtte og anerkende virksomheder, der åbner

•D
 er skal skabes et fælles program for udvikling

dørene for borgere med udfordringer, for det er en fælles

af talenter på tværs af virksomhederne, som

opgave at få borgere fra overførelsesindkomst til job.

kan tiltrække unge fra de bedste universiteter
• 25 % flere virksomheder udviser socialt ansvar

10

Turisme, handel og gode oplevelser
Haderslev Kommune har potentiale til en væsentligt

events med regional og national tiltrækningskraft. Vi vil

større turismeomsætning. Vi skal både selv og gennem

effektivisere koordinationen og indsatserne på området.

Destination Sønderjylland tiltrække flere gæster og
overnatninger. Der er brug for udvikling og udvidelse af

Vi skal fortsætte den fokus, der har ført til nye stærke

overnatningskapaciteten i Haderslev Kommune.

oplevelser i Gram Slotsby, Lillebælt, SønderjyskE, Original
og ACTURE PARK med potentialet som nationalt fyrtårn.

Det er afgørende, at vi har en attraktiv og bæredygtig
bymidte i Haderslev. Vi vil have attraktive og tidsvarende

Mål:

rammer for butikkerne, støtte og udvikle bylivet og gode

• En forbedret handelsbalance i 2022 sammenlig-

oplevelser, der bygger på den stærke kulturarv og vores

net med 2016, især borgeres køb af udvalgsvarer

aktive og involverende profil, på gæstfrihed, frivillighed

• Min. 10 % udvidelse af overnatningskapaciteten

og en kommune med udsyn og et driftigt erhvervsliv.

• Være i top-3 blandt syddanske kommuner, når det
gælder vækst i antal turister frem mod 2022

Det store engagement og det gode samarbejde på tværs
af handel, turisme, erhverv og kultur er en af byens og
kommunens særlige styrker, som skal udvikles, så vi
også i fremtiden kan realisere nye oplevelser og større

• Klar fremgang i tilfredshedsanalyserne fra Dansk
Kyst- og Naturturisme og tilsvarende
• Udvikling af bymidten i Haderslev som grundlag
for oplevelser og mere turisme, byliv og handel
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Et stærkt brand med stor tiltrækning
Analyserne af det lokale erhvervsklima viser at virksom-

men. Indsatsen skal målrettes den arbejdskraft, som

hederne efterlyser en stærkere fortælling om Haderslev

virksomhederne efterspørger. Vi skal fremstå tydeligt

Kommune, så vi kan øge tiltrækningen af arbejdskraft,

med vores stærke værdier og især udbrede kendskab til

virksomheder, uddannelser, borgere og turister.

Haderslev Kommune til ressourcestærke børnefamilier.

På den baggrund er der udviklet en ny grundfortælling
og brandet: ”Haderslev - Aktiv med Hjerte og Vilje”. Der er

Mål:

vedtaget en konkret plan for Haderslev Kommunes andel

• Kendskabet til Haderslev Kommunes brand skal

af den nye branding, men det er afgørende, at alle lokale

være stærkere end sammenlignelige kommuner

tager del i fortællingen, og både erhvervsrådet og de en-

• Virksomheder, foreninger og samarbejdspartnere

kelte virksomheder skal involveres aktivt i arbejdet.

skal anvende brandet som co-brand
• Haderslev Kommune har i 2022 56.800 borgere,

Tiltrækning og bosætning spiller en vigtig rolle i forhold

heraf hovedsageligt en fremgang i antallet af

til virksomhedernes behov for arbejdskraft. Kommunens

ressourcestærke børnefamilier

bosætningsindsats og branding skal derfor spille sam-

ET
STÆRKT
BRAND
STRATEGISK
POSITION

DANMARKS
FORSVARSKLYNGE

DANMARKS AKTIVE
DESTINATION

AKTIVE MED
HJERTE OG VILJE
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Danmarks Aktive Destination
Haderslev er skabt til aktive oplevelser, og med ACTURE

Forudsætningen for at øge den turismeskabte omsæt-

PARK har vi allerede etableret en platform med stort

ning er både at udvikle nye tilbud, tiltrække aktører og

kundepotentiale. Dette er et forretningsområde, hvor

investorer udefra og bygge videre på det tværgående

Haderslev som følge af både naturskabte og bygnings-

engagement, den fælles kendskabsopbygning og den

mæssige anlæg kan opnå en helt særlig position inden

markedsføring, der først for nylig er sat i gang.

for en del af turismemarkedet med stor vækst.
Danmarks Aktive Destination er en styrkeposition, som

Mål:

skal opnåes med strategisk fokus og ved at understøtte

• Klar vækst på alle parametre i CSSSC-modellen

udbuddet af aktive, involverende og tilgængelige oplevelser og events, via markedsføring og ved udvikling af
aktørernes værtsskab og værditilbud, så de afspejler
den aktive destination.

(come-stay-spend-share-come again)
• 50 % vækst i turismeomsætningen inden for de
primære målgrupper i det aktive segment
• ACTURE PARK er et oplevelsesfyrtårn i forhold til
Destination Sønderjylland, Visit Denmark m.fl.
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Danmarks Forsvarsklynge
Intet andet sted er Det Danske Forsvar repræsenteret

ACE Denmark skal medvirke til at sikre danske erhvervs-

stærkere end i Haderslev Kommune, hvor vi har historisk

interesser og bidrage til vækst og nye højteknologiske

tradition for positiv deltagelse i forsvarets opgaver.

arbejdspladser i regionen.

Med enheder fra både hæren, flyvevåbnet, beredskabet,
det centrale lager og et par adoptionskibe på søen, kan

På initiativ fra Haderslev Kommune skal ACE Denmark

vi med rette tale om en forsvarsklynge.

dannes som forening og facilitere det offentlige-private
samarbejde mellem flyvevåbnet og erhvervslivet.

Med strategien vil vi tage nye skridt til at styrke samspillet med forsvarets enheder - og samspillet mellem disse

Mål:

enheder og erhvervslivet med fokus på at udvikle nye

• ACE Denmark er en væsentlig kilde til flere arbejds-

private og offentlige arbejdspladser.

pladser i Haderslev Kommune og regionen
• ACE Denmark er flyproducenternes foretrukne

Det største delprojekt er ACE Denmark, der sigter på at

samarbejdspartner inden for vedligehold, drift og

etablere en erhvervs- og udviklingspark for flysupport og

produktion af luftfartøjer

flyvedligeholdelse på og ved Fighter Wing Skrydstrup.
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• +200 nye lokale arbejdspladser med afsæt i klyngen

Aktive med Hjerte og Vilje
I Haderslev Kommune er vi aktive med hjerte og vilje, og

Når vi deltager i tværkommunalt samarbejde, får besøg af

vi har vilje til vækst, så vi tiltrækker virksomheder, der

virksomheder og andre interessenter, og når vi arbejder med

skal flytte dele af virksomheden eller åbne nye afdelinger.

at finde de rigtige løsninger til enhver situation, så gør vi det
også med hjerte og vilje. Altid som en medspiller, der tror

Det er virksomheder, som har fokus på innovation og forny-

på dialog og ser muligheder frem for begrænsninger.

else af deres produktion, og som gerne vil være strategisk
placeret i forhold til Trekantområdet, Tyskland og resten af

Mål:

Europa. Vores fokus er desuden på virksomheder inden for

• Haderslev Kommune har i 2022 minimum 25.000

kommunens stærke sektorer: Forsvar, transport/logistik,
metalindustri, energi, fødevarer, sundhed og turisme.

arbejdspladser
• Væksten i arbejdspladser sker primært inden for
kommunens stærke sektorer, både private og

I alle vores erhvervsaktiviteter, vil vi medtage vores
grundfortælling og Haderslev Kommunes brand om at
være de aktive med hjerte og vilje. Dette er vores DNA,

offentlige
• Opfattes som en aktiv og attraktiv samarbejdspartner både lokalt og i omverdenen

og det skal vi stå sammen, som vi har traditioner for.
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