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Borgmester Jacob Bjerregaard (S), Fredericia Kommune

Fredericia Kommune er begunstiget af et højt antal arbejds- 
pladser i forhold til indbyggertallet, men mange ansatte har 
valgt at bosætte sig i andre kommuner og pendle til arbejd-
spladser i Fredericia. Det vil vi gerne ændre.

VIL DU DELE DIN VIDEN OM BUSINESS OG BYKVALITET? 
Ved du noget om erhvervsplanlægning, Business Improvement Districts eller noget helt 
tredje, der vedrører byplanmødets hovedtema. Så er der flere muligheder for at få din viden 
i spil – både op til og på selve Byplanmødet:

Stand på planmessen
Ønsker du at deltage med en stand på 
Byplanmødets messe?  
Så kontakt Marianne Bendixen på:  
MB@byplanlab.dk

Artikel eller annonce i Byplan Nyt 3:
Ønsker du at annoncere eller sponsorere 
artikler i det temanummer af Byplannyt, 
der udkommer op til Byplanmødet?  
Så kontakt Michael Nørgaard på:  
MN@byplanlab.dk

Hvad efterspørger de forskellige dele af erhvervs-
livet? Og hvordan kan kommuner bruge nye former 
for samarbejde med virksomhederne til at skabe 

øget bykvalitet? BYPLANMØDET indbyder til 
debat og refleksion.

PROGRAM UDSENDES 

JUNI 2017
Vækst og erhvervsudvikling 
er på alles læber og kommu-

ner og regioner leverer seriøse 
indsatser i kampen for begge 

dele. De arbejder benhårdt på at 
tiltrække nye virksomheder, men gøres 
der nok for at samarbejde med og 
fastholde de eksisterende? Ved vi, hvad 
forskellige brancher efterspørger af fx 
services og bykvalitet? Og hvad kan 
forskellige virksomheder tilbyde at give 
tilbage til byen?  

Kommuner bliver målt på succesen af 
deres erhvervsindsats i årlige ratings 
og virksomhedsundersøgelser. Men 
de mange ratings fortæller naturligvis 
ikke hele sandheden om det kom-
munale erhvervsklima og forskellige 
virksomheders ønsker og behov. 

På Byplanmødet graver vi et spa-
destik dybere, og spørger, hvad der er 
sandheder og myter, når virksomhe-
der tager beslutninger om lokalisering, 
flytning, udvidelse eller samarbejde 

om fx byens fysik eller arbejdstagernes 
kompetencer.

Vi kaster også et blik på fremtidens 
behov. Med den 4. industrielle revo-
lution står vi overfor en øget digitalise-
ring og automatisering i alle brancher 
– fra intelligent lagerstyring og fører-
løse biler til robotten Ross, der arbej-
der som advokatfuldmægtig. 
Denne udvikling kan fx skabe 
nye måder at arbejde på, nye 
virksomheder og arbejdsmarkeder, 
midlertidige byerhverv, mindre træng-
sel og mere plads i bymidterne. 

Med Fredericia som vært byder By-
planmødet velkommen til en succesrig 
erhvervskommune, der efter at have 
skabt ideelle betingelser for erhvervs-
livet nu fokuserer på at styrke bymiljø 
og bykvalitet – for at øge bosætningen 
og skabe en stærkere sammenhæng 
mellem by og erhverv.


