
”Indsats for vækst” skaber sammenhæng 
og fælles forståelse for de tiltag, der findes 
på en række områder, som er med til at 
udmønte Byrådets vision for Middelfart 
Kommune: Broerne begynder her og i 
særlig grad visionens tema om Danmarks 
Grønne Vækstkommune. 
Selvom det går godt i Middelfart Kom-
mune, vil vi videre. Vi tænker allerede nu 
på fremtidens krav.  Vi vil være opmærk-
somme på hele tiden at justere den nu-
værende praksis/aktiviteter for at forfølge 
målet om fortsat vækst. Vi går foran med 
nye initiativer og indsatser. 

”Indsats for vækst” skaber nye samarbej-
der, ideer og initiativer, som opstår, når 
forskellige interessenter arbejder på tværs 
og dermed ser sammenhænge i et nyt og 
større perspektiv. ”Indsats for vækst” om-
fatter alle grene af erhvervslivet; fra pro-
duktionsvirksomheder, over serviceerhverv, 
videntunge erhverv, til konference- samt 
handel og oplevelsesturismen.

”Indsats for vækst” eksisterer  
sideløbende med vores 
engagement i ”VORES FREMTID – 
Trekant-områdets vækststrategi”

Vækst skabes af mennesker og i virk-
somheder. Netværksforbindelser mellem 
virksomheder og investorer, offentlige 
myndigheder, uddannelsesinstitutioner, 
kulturpersoner og andre er en væsent-
lig ingrediens for at lykkes med vækst. 
Virksomheder der fødes i såkaldte stærke 
”økosystemer” får ofte en større vækst-
rate.

”Indsats for vækst” er dynamisk. Vi ønsker 
mere resultat og mindre papir. Derfor vil 
man også opleve at valgte initiativer og 
emner i idekataloget vil variere over tid. 
Til at varetage dette nedsættes en ar-
bejdsgruppe, hvori indgår repræsentanter 
fra erhvervet og turismen. ”Indsats for 
vækst”s varighed forventes at leve side-
løbende med byrådets vision fra 2015 
”Broerne begynder her”.

 

Steen Dahlstrøm, Borgmester

NETVÆRK GIVER VÆKST

•Have fokus på økonomisk vækst og produktivitet,  
i vore lokale virksomheder.

•Skabe arbejdspladser og reducere arbejdsløsheden.
•Sikre et alsidigt og højere uddannelsesniveau 

og et større udbud i arbejdsstyrken.
•Udvikle virksomhederne i en grøn og bæredygtig retning.
•Skabe øget fokus på netværk og samarbejde.

VI VIL

INITIATIVER

3 2 1
Erhvervsvenlighed 
i den kommunale 
organisation
 
Middelfart Kommune øn-
sker, at erhvervsvenlighed 
tænkes ind i store dele 
af den kommunale orga-
nisation. Konkret tages 
udgangspunkt i den kom-
mende DI undersøgelse om 
erhvervsvenlighed. Med 
udgangspunkt i denne vil 
de kommunale direktører 
og chefer tage en drøftelse 
med relevante afdelinger 
omkring indholdet af den. 

Klimalaboratorium
 
Byrådet har valgt at arbejde 
med klimalaboratorium som 
signaturindsats. Både for 
at forebygge og reducere 
klimakrisen, men også for 
at tilpasse os den. Både 
forebyggelse og tilpasning 
er der vækst i. På både fore-
byggelses- og energiområ-
det vokser eksporten.

Vi fortsætter fokus  
på væksten ved at  
arbejde med følgende  
prioriterede initiativer
 
”Trekantområdet – Dan-
marks Produktionscen-
trum”. 
Middelfart Erhverv har en 
stor rolle i at støtte op om 
Trekantområdet som Dan-
marks Produktionscentrum. 
Middelfart Kommune har 
en ambition om at flytte 
sig markant i forhold til at 
understøtte og tiltrække 
produktionsvirksomheder. 
Middelfart Kommune og 
Middelfart erhvervscenter 
indgår derfor et partnerskab 
om at understøtte Dan-
marks Produktionscentrum

Organisation og opgaver 
Arbejdsgruppen 
er repræsenteret af:
• Kommunaldirektøren
• Teknik- og Miljødirektøren
• Stabschefen
• Jobcenterchef
• Plan & Bygchef
• Klimachef
• Leder i Jobcenter
• Sekretær for arbejdsgruppen.
• Erhvervschefen for Middelfart Erhvervscenter
• Souschef for Middelfart Erhvervscenter
• Turistchef for Visit Middelfart
 
Arbejdsgruppens opgave er at vedligeholde 
idekatalog og udvælge initiativer. Arbejdsgrup-
pen mødes 2to gange årligt for at dele viden og 
information om valgte initiativer samt drøfte valg 
af nye initiativer.

Den administrative arbejdsgruppe mødes til ½ 
årlige møder for at diskutere fremdriften i ”Mid-
delfart vil væksten. Derudover drøftes indhold af 
idékataloget i forskellige samarbejdsforum.

Organiseringen kan løbende ændres med  
henblik på at få flere virksomheder inddraget  
i det konkrete arbejde.
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NETVÆRK GIVER VÆKST
”Indsats for vækst” skaber sammenhæng 
og fælles forståelse for de tiltag, der findes 
på en række områder, som er med til at 
udmønte Byrådets vision for Middelfart 
Kommune: Broerne begynder her og i 
særlig grad visionens tema om Danmarks 
Grønne Vækstkommune.
Selvom det går godt i Middelfart Kom-
mune, vil vi videre. Vi tænker allerede nu 
på fremtidens krav. Vi vil være opmærk-
somme på hele tiden at justere den nu-
værende praksis/aktiviteter for at forfølge 
målet om fortsat vækst. Vi går foran med 
nye initiativer og indsatser.

”Indsats for vækst” skaber nye samarbej-
der, ideer og initiativer, som opstår, når 
forskellige interessenter arbejder på tværs 
og dermed ser sammenhænge i et nyt og 
større perspektiv. ”Indsats for vækst” om-
fatter alle grene af erhvervslivet; fra pro-
duktionsvirksomheder, over serviceerhverv, 
videntunge erhverv, til konference- samt 
handel og oplevelsesturismen.

”Indsats for vækst” eksisterer 
sideløbende med vores 
engagement i ”VORES FREMTID – 
Trekant-områdets vækststrategi”

Vækst skabes af mennesker og i virk-
somheder. Netværksforbindelser mellem 
virksomheder og investorer, offentlige 
myndigheder, uddannelsesinstitutioner, 
kulturpersoner og andre er en væsent-
lig ingrediens for at lykkes med vækst. 
Virksomheder der fødes i såkaldte stærke 
”økosystemer” får ofte en større vækst-
rate.

”Indsats for vækst” er dynamisk. Vi ønsker 
mere resultat og mindre papir. Derfor vil 
man også opleve at valgte initiativer og 
emner i idekataloget vil variere over tid. 
Til at varetage dette nedsættes en ar-
bejdsgruppe, hvori indgår repræsentanter 
fra erhvervet og turismen. ”Indsats for 
vækst”s varighed forventes at leve side-
løbende med byrådets vision fra 2015 
”Broerne begynder her”.

 

Steen Dahlstrøm, Borgmester

• Have fokus på økonomisk vækst og produktivitet,  
i vore lokale virksomheder.

• Skabe arbejdspladser og reducere arbejdsløsheden.
• Sikre et alsidigt og højere uddannelsesniveau 

og et større udbud i arbejdsstyrken.
• Udvikle virksomhederne i en grøn og bæredygtig retning.
• Skabe øget fokus på netværk og samarbejde.

VI VIL

INITIATIVER

321 Erhvervsvenlighed 
i den kommunale 
organisation
 
Middelfart Kommune øn-
sker, at erhvervsvenlighed 
tænkes ind i store dele 
af den kommunale orga-
nisation. Konkret tages 
udgangspunkt i den kom-
mende DI undersøgelse om 
erhvervsvenlighed. Med 
udgangspunkt i denne vil 
de kommunale direktører 
og chefer tage en drøftelse 
med relevante afdelinger 
omkring indholdet af den. 

Klimalaboratorium
 
Byrådet har valgt at arbejde 
med klimalaboratorium som 
signaturindsats. Både for 
at forebygge og reducere 
klimakrisen, men også for 
at tilpasse os den. Både 
forebyggelse og tilpasning 
er der vækst i. På både fore-
byggelses- og energiområ-
det vokser eksporten.

Vi fortsætter fokus  
på væksten ved at  
arbejde med følgende  
prioriterede initiativer
 
”Trekantområdet – Dan-
marks Produktionscen-
trum”. 
Middelfart Erhverv har en 
stor rolle i at støtte op om 
Trekantområdet som Dan-
marks Produktionscentrum. 
Middelfart Kommune har 
en ambition om at flytte 
sig markant i forhold til at 
understøtte og tiltrække 
produktionsvirksomheder. 
Middelfart Kommune og 
Middelfart erhvervscenter 
indgår derfor et partnerskab 
om at understøtte Dan-
marks Produktionscentrum

Middelfart Kommune 

vil væksten

Organisation og opgaver 
Arbejdsgruppen 
er repræsenteret af:
•Kommunaldirektøren
•Teknik- og Miljødirektøren
•Stabschefen
•Jobcenterchef
•Plan & Bygchef
•Klimachef
•Leder i Jobcenter
•Sekretær for arbejdsgruppen.
•Erhvervschefen for Middelfart Erhvervscenter
•Souschef for Middelfart Erhvervscenter
•Turistchef for Visit Middelfart
 
Arbejdsgruppens opgave er at vedligeholde 
idekatalog og udvælge initiativer. Arbejdsgrup-
pen mødes 2to gange årligt for at dele viden og 
information om valgte initiativer samt drøfte valg 
af nye initiativer.

Den administrative arbejdsgruppe mødes til ½ 
årlige møder for at diskutere fremdriften i ”Mid-
delfart vil væksten. Derudover drøftes indhold af 
idékataloget i forskellige samarbejdsforum.

Organiseringen kan løbende ændres med  
henblik på at få flere virksomheder inddraget  
i det konkrete arbejde.
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”Indsats for vækst” skaber sammenhæng 
og fælles forståelse for de tiltag, der findes 
på en række områder, som er med til at 
udmønte Byrådets vision for Middelfart 
Kommune: Broerne begynder her og i 
særlig grad visionens tema om Danmarks 
Grønne Vækstkommune. 
Selvom det går godt i Middelfart Kom-
mune, vil vi videre. Vi tænker allerede nu 
på fremtidens krav.  Vi vil være opmærk-
somme på hele tiden at justere den nu-
værende praksis/aktiviteter for at forfølge 
målet om fortsat vækst. Vi går foran med 
nye initiativer og indsatser. 

”Indsats for vækst” skaber nye samarbej-
der, ideer og initiativer, som opstår, når 
forskellige interessenter arbejder på tværs 
og dermed ser sammenhænge i et nyt og 
større perspektiv. ”Indsats for vækst” om-
fatter alle grene af erhvervslivet; fra pro-
duktionsvirksomheder, over serviceerhverv, 
videntunge erhverv, til konference- samt 
handel og oplevelsesturismen.

”Indsats for vækst” eksisterer  
sideløbende med vores 
engagement i ”VORES FREMTID – 
Trekant-områdets vækststrategi”

Vækst skabes af mennesker og i virk-
somheder. Netværksforbindelser mellem 
virksomheder og investorer, offentlige 
myndigheder, uddannelsesinstitutioner, 
kulturpersoner og andre er en væsent-
lig ingrediens for at lykkes med vækst. 
Virksomheder der fødes i såkaldte stærke 
”økosystemer” får ofte en større vækst-
rate.

”Indsats for vækst” er dynamisk. Vi ønsker 
mere resultat og mindre papir. Derfor vil 
man også opleve at valgte initiativer og 
emner i idekataloget vil variere over tid. 
Til at varetage dette nedsættes en ar-
bejdsgruppe, hvori indgår repræsentanter 
fra erhvervet og turismen. ”Indsats for 
vækst”s varighed forventes at leve side-
løbende med byrådets vision fra 2015 
”Broerne begynder her”.

 

Steen Dahlstrøm, Borgmester

NETVÆRK GIVER VÆKST

VI VIL
• Have fokus på økonomisk vækst og produktivitet, 

i vore lokale virksomheder.
• Skabe arbejdspladser og reducere arbejdsløsheden.
• Sikre et alsidigt og højere uddannelsesniveau 

og et større udbud i arbejdsstyrken.
• Udvikle virksomhederne i en grøn og bæredygtig retning.
• Skabe øget fokus på netværk og samarbejde.

INITIATIVER

1Vi fortsætter fokus 
på væksten ved at 
arbejde med følgende 
prioriterede initiativer
 
”Trekantområdet – Dan-
marks Produktionscen-
trum”.
Middelfart Erhverv har en 
stor rolle i at støtte op om 
Trekantområdet som Dan-
marks Produktionscentrum. 
Middelfart Kommune har 
en ambition om at flytte 
sig markant i forhold til at 
understøtte og tiltrække 
produktionsvirksomheder. 
Middelfart Kommune og 
Middelfart erhvervscenter 
indgår derfor et partnerskab 
om at understøtte Dan-
marks Produktionscentrum

32Erhvervsvenlighed 
i den kommunale 
organisation
 
Middelfart Kommune øn-
sker, at erhvervsvenlighed 
tænkes ind i store dele 
af den kommunale orga-
nisation. Konkret tages 
udgangspunkt i den kom-
mende DI undersøgelse om 
erhvervsvenlighed. Med 
udgangspunkt i denne vil 
de kommunale direktører 
og chefer tage en drøftelse 
med relevante afdelinger 
omkring indholdet af den.

Klimalaboratorium
 
Byrådet har valgt at arbejde 
med klimalaboratorium som 
signaturindsats. Både for 
at forebygge og reducere 
klimakrisen, men også for 
at tilpasse os den. Både 
forebyggelse og tilpasning 
er der vækst i. På både fore-
byggelses- og energiområ-
det vokser eksporten.

Middelfart Kommune 

vil væksten

Organisation og opgaver 
Arbejdsgruppen 
er repræsenteret af:
•Kommunaldirektøren
•Teknik- og Miljødirektøren
•Stabschefen
•Jobcenterchef
•Plan & Bygchef
•Klimachef
•Leder i Jobcenter
•Sekretær for arbejdsgruppen.
•Erhvervschefen for Middelfart Erhvervscenter
•Souschef for Middelfart Erhvervscenter
•Turistchef for Visit Middelfart
 
Arbejdsgruppens opgave er at vedligeholde 
idekatalog og udvælge initiativer. Arbejdsgrup-
pen mødes 2to gange årligt for at dele viden og 
information om valgte initiativer samt drøfte valg 
af nye initiativer.

Den administrative arbejdsgruppe mødes til ½ 
årlige møder for at diskutere fremdriften i ”Mid-
delfart vil væksten. Derudover drøftes indhold af 
idékataloget i forskellige samarbejdsforum.

Organiseringen kan løbende ændres med  
henblik på at få flere virksomheder inddraget  
i det konkrete arbejde.
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”Indsats for vækst” skaber sammenhæng 
og fælles forståelse for de tiltag, der findes 
på en række områder, som er med til at 
udmønte Byrådets vision for Middelfart 
Kommune: Broerne begynder her og i 
særlig grad visionens tema om Danmarks 
Grønne Vækstkommune. 
Selvom det går godt i Middelfart Kom-
mune, vil vi videre. Vi tænker allerede nu 
på fremtidens krav.  Vi vil være opmærk-
somme på hele tiden at justere den nu-
værende praksis/aktiviteter for at forfølge 
målet om fortsat vækst. Vi går foran med 
nye initiativer og indsatser. 

”Indsats for vækst” skaber nye samarbej-
der, ideer og initiativer, som opstår, når 
forskellige interessenter arbejder på tværs 
og dermed ser sammenhænge i et nyt og 
større perspektiv. ”Indsats for vækst” om-
fatter alle grene af erhvervslivet; fra pro-
duktionsvirksomheder, over serviceerhverv, 
videntunge erhverv, til konference- samt 
handel og oplevelsesturismen.

”Indsats for vækst” eksisterer  
sideløbende med vores 
engagement i ”VORES FREMTID – 
Trekant-områdets vækststrategi”

Vækst skabes af mennesker og i virk-
somheder. Netværksforbindelser mellem 
virksomheder og investorer, offentlige 
myndigheder, uddannelsesinstitutioner, 
kulturpersoner og andre er en væsent-
lig ingrediens for at lykkes med vækst. 
Virksomheder der fødes i såkaldte stærke 
”økosystemer” får ofte en større vækst-
rate.

”Indsats for vækst” er dynamisk. Vi ønsker 
mere resultat og mindre papir. Derfor vil 
man også opleve at valgte initiativer og 
emner i idekataloget vil variere over tid. 
Til at varetage dette nedsættes en ar-
bejdsgruppe, hvori indgår repræsentanter 
fra erhvervet og turismen. ”Indsats for 
vækst”s varighed forventes at leve side-
løbende med byrådets vision fra 2015 
”Broerne begynder her”.

 

Steen Dahlstrøm, Borgmester

NETVÆRK GIVER VÆKST

•Have fokus på økonomisk vækst og produktivitet,  
i vore lokale virksomheder.

•Skabe arbejdspladser og reducere arbejdsløsheden.
•Sikre et alsidigt og højere uddannelsesniveau 

og et større udbud i arbejdsstyrken.
•Udvikle virksomhederne i en grøn og bæredygtig retning.
•Skabe øget fokus på netværk og samarbejde.

VI VIL

INITIATIVER

3 2 1
Erhvervsvenlighed 
i den kommunale 
organisation
 
Middelfart Kommune øn-
sker, at erhvervsvenlighed 
tænkes ind i store dele 
af den kommunale orga-
nisation. Konkret tages 
udgangspunkt i den kom-
mende DI undersøgelse om 
erhvervsvenlighed. Med 
udgangspunkt i denne vil 
de kommunale direktører 
og chefer tage en drøftelse 
med relevante afdelinger 
omkring indholdet af den. 

Klimalaboratorium
 
Byrådet har valgt at arbejde 
med klimalaboratorium som 
signaturindsats. Både for 
at forebygge og reducere 
klimakrisen, men også for 
at tilpasse os den. Både 
forebyggelse og tilpasning 
er der vækst i. På både fore-
byggelses- og energiområ-
det vokser eksporten.

Vi fortsætter fokus  
på væksten ved at  
arbejde med følgende  
prioriterede initiativer
 
”Trekantområdet – Dan-
marks Produktionscen-
trum”. 
Middelfart Erhverv har en 
stor rolle i at støtte op om 
Trekantområdet som Dan-
marks Produktionscentrum. 
Middelfart Kommune har 
en ambition om at flytte 
sig markant i forhold til at 
understøtte og tiltrække 
produktionsvirksomheder. 
Middelfart Kommune og 
Middelfart erhvervscenter 
indgår derfor et partnerskab 
om at understøtte Dan-
marks Produktionscentrum

Middelfart Kommune 

vil væksten

Organisation og opgaver 
Arbejdsgruppen 
er repræsenteret af:
• Kommunaldirektøren
• Teknik- og Miljødirektøren
• Stabschefen
• Jobcenterchef
• Plan & Bygchef
• Klimachef
• Leder i Jobcenter
• Sekretær for arbejdsgruppen.
• Erhvervschefen for Middelfart Erhvervscenter
• Souschef for Middelfart Erhvervscenter
• Turistchef for Visit Middelfart
 
Arbejdsgruppens opgave er at vedligeholde 
idekatalog og udvælge initiativer. Arbejdsgrup-
pen mødes 2to gange årligt for at dele viden og 
information om valgte initiativer samt drøfte valg 
af nye initiativer.

Den administrative arbejdsgruppe mødes til ½ 
årlige møder for at diskutere fremdriften i ”Mid-
delfart vil væksten. Derudover drøftes indhold af 
idékataloget i forskellige samarbejdsforum.

Organiseringen kan løbende ændres med 
henblik på at få flere virksomheder inddraget 
i det konkrete arbejde.
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