Folkemødet den 23. februar

Input fra erhvervsdebatterne på Folkemødet:
➢ Fokus på vores styrkepositioner: Turisme, oplevelsesøkonomi

➢ Uddannelse af kvalificeret arbejdskraft
➢ Fokus på fælles løsninger og samarbejde
➢ Fokus på Natur, miljø og klima

One Pager

Sammen vil vi

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030

1.

Arbejde for et større og varieret udbud af
ungdoms-, erhvervsfaglige og videregående
uddannelser

1.

90 % af de 25-årige gennemfører en
ungdomsuddannelse)

2.
2.

Udvikle kreative og innovative læringsmiljøer,
som stimulerer nysgerrighed og fordybelse

5 nye ungdoms-, erhvervsfaglige eller
videregående uddannelser i Helsingør Kommune
i forhold til niveauet i 2020

3.

Styrke samspil mellem skole, uddannelse og
arbejdsmarked

3.

4.

Udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der
styrker alle børn og unges trivsel, læring,
udvikling og dannelse, samt skaber grundlaget
for, at de gennemfører en relevant
ungdomsuddannelse

Børn opvokset i Helsingør Kommune skal kunne
tale et alderssvarende og varieret dansk, når de
kommer i skole, så andelen af børn der ikke har
brug for en særlig sproglig indsats udgør 95 %

4.

Elevernes innovative kompetencer skal stige

Sammen vil vi

Visionsmål, der skal være opfyldt i 2030

1.

1.

1.000 nye familier i kommunen

2.

24.000 job inden for kommunegrænsen

Skabe rammerne for nye varierede boformer,
som fremmer muligheden for fællesskaber

3.

Der er etableret mindst 40 boligbebyggelser, som
er baseret på et fællesskab

Skabe faciliteter og rekreative
udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget
sundhed og et varieret fritidsliv

4.

70 % af borgerne oplever, at deres bydel
understøtter en bæredygtig livsstil, og byens rum
indbyder til sociale aktiviteter og fysisk aktivitet

2.

3.

4.

Udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt,
miljømæssigt og økonomisk bæredygtige

Skabe gode rammevilkår for at drive
virksomhed, der bidrager til levende
bysamfund

Sammen vil vi

Visionsmål, der skal være opfyldt i 2030

1.

Arbejde på, at alle borgere gennem hele livet
har mulighed for at indgå i forskellige former
for fællesskaber

1.

Flere borgere skal være i job, og derfor skal
antallet af borgere på kommunale, offentlige
forsørgelsesydelse falde med 12 %

2.

Arbejde på, at flest mulige har et job, og er en
del af et arbejdsfællesskab

2.

90 % af borgerne skal opleve sig som en del af et
fællesskab

3.

4.

Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og
foreningslivet kan udfolde sig og skabe
grobund for fællesskaber
Gøre det lettere for borgere og virksomheder
at tage initiativ til aktiviteter, der fremmer
fællesskaber

3.
4.

5.

Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del
af fællesskabet
40 % færre borgere skal føle sig uønsket alene

Sammen vil vi

Visionsmål, der skal være opfyldt i 2030

1.

Udvikle en mangfoldig palette af
kulturtilbud, begivenheder og events, som
sikrer mulighed for dannelse og oplevelser
for alle

1.

2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og
oplevelseserhverv 1,6 mio. kulturbesøgende årligt

2.

650.000 årlige kommercielle overnatninger

2.

Arbejde på, at Kulturhavnen og
Værftshallerne udvikles til et internationalt
kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og
teknologi

3.

80 % af kommunens borgere bruger lokale
kulturtilbud

3.

Skabe rammerne for kreative iværksætter-,
vækst- og uddannelsesmiljøer

4.

Udvikle en bæredygtig turisme

Sammen vil vi
1.

Sikre en varieret og sammenhængende natur
med mange forskellige dyr og planter

2.

Arbejde for et renere havmiljø og en øget
biodiversitet i Øresund

3.

Sikre kendskab og let adgang til natur

4.

Sikre bedre muligheder for en bæredygtig
energiforsyning og tage klimahensyn, når vi
planlægger fremtidens boliger og transport

5.

Klimasikre vores byer og kyststrækninger

Visionsmål, der skal være opfyldt i 2030
1.

En beskyttelse af havmiljøet i Øresund

2.

90 % af borgerne skal opleve let adgang til natur og
attraktive byrum

3.

Reducere den årlige CO2-udledning for Helsingør
Kommunes geografiske område til højst 1,7 ton pr.
borger i senest 2030 med henblik på at være CO2neutral i 2050

4.

Naturtilstanden på udvalgte naturområder skal
være forbedret gennem en aktiv naturindsats

Nuværende Erhvervs- og vækstpolitik
Den nuværende erhvervspolitik, der udløber i 2020,
sætter fokus på fire indsatsområder:
1.
2.
3.
4.

Kommunal service i topklasse
Udvikle erhvervslivets styrkepositioner og samarbejde
Uddannelse og opkvalificering
Markedsføring

Der er 13 konkrete mål, hvor vi er i mål med de 9.

Eksempler på resultater
Følgende målsætninger er nået:
1. Udvikling at erhvervslivets styrkepositioner
Satsningen på kultur og turisme har bidraget til en stigning i antal beskæftigede på mere end
25% fra 1.448 i 2013 til 1.835 i 2017. I samme periode er det samlede antal af jobs steget med
3,8%.
2. Flere uddannelser og dermed flere studie- og praktikpladser
En stigning på 27% for antallet af studie- og praktikpladselever og studerende, der er indskrevet
på uddannelser i Helsingør Kommune
3. Lavere omkostninger for erhvervslivet
o Grundskyldspromillen er faldet fra 30,0 – 28.5 fra 2012-2018
o Dækningsafgiften er faldet fra 10 promille – 6,8 promille
o Byggesagsgebyret fjernet
o Ingen afgift på udeservering

Ny Erhvervs- og vækstpolitik 2020 - 2025
Erhvervsudvikling: Udfordringer,
styrkepositioner og muligheder

Indhentning af viden
Dialog med erhvevslivet

Workshops om erhvervspolitiske
prioriteringer og indsatser

Udarbejdelse af ny
erhvervs- og vækstpolitik

Høring

Tværgående koordinering

Udkast til ny E&V-politik

Politisk proces

Vedtagelse

