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INDSATSOMRÅDE

Fremtidens erhvervsområder
• For at Avedøre Holme fremstår præsentabelt og tilpasset virksomhederne, udarbejdes – i samarbejde med Industri- og Grundejerfor
eningen og lokale virksomheder - en faseopdelt 10-årig udviklings
plan for området. Planen skal bl.a. indeholde tiltag for forbedring
af infrastrukturen, hensyn til nye transportformer fx til opsætning af
el-bilstandere og tankning af biobrændsel, aftale om parkering og
initiativer til vedligeholdelse og forskønnelse af området.
I forbindelse med budget 2020 etableres et partnerskab mellem
kommunen og Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme
om udviklingsarbejdet på Avedøre Holme i forhold til den generelle
forskønnelse og beplantning, etablering af mere hensigtsmæssige
P–forhold samt til etablering af yderligere cykelbaner.
Ophævelsen af statens VSB-begrænsninger for Avedøre Holmes
anvendelse har nu givet mulighed for at der udarbejdes en lokalplan, der bedre matcher virksomhedernes udviklingsbehov.
Der skal skabes bedre rammer for, at virksomhederne kan mødes
på tværs og udvikle bæredygtige teknologier og processer, derfor
skal der etableres et innovations- og testmiljø på Avedøre Holme.
• Udviklingen af det nye erhvervsområde, Holmene, har et stort
fokus. Hvidovre Kommune skal i dialog med Erhvervsstyrelsen afklare muligheden for at få vedtaget en anlægslov for Holmene.
Der skal samtidig dannes et udviklingsselskab til gennemførelse af
projektet.
Der udarbejdes en plan for information og dialog med virksomhed
erne på det eksisterende Avedøre Holme i forbindelse med etableringsfasen. Under etablering af Holmene skal der være fokus på at
generne i etableringsfasen bliver mindst mulige for virksomhederne.

• For at finde mulige egnede arealer til brug for nye boliger udarbejdes en plan for udvalgte mindre erhvervsområder med henblik på
at igangsætte en byomdannelsesproces til boligområder eller blandet bolig- og erhvervsområder.
• Der igangsættes en indsats for at styrke detailhandelens vækst- og
udviklingsmuligheder.
• Hvidovre Kommune vil fortsat lægge et kontinuerligt politisk pres
og gå i dialog og samarbejde med andre omegnskommuner for at
skabe forbedringer i den kommunale og regionale infrastruktur.
Samarbejdet fortsætter med virksomhederne på Avedøre Holme
om at iværksætte og afprøve mobilitetsinitiativer, der øger pendlernes brug af forskellige transportformer (på Avedøre Holme). På den
korte bane vil det være fx øget samkørsel, udbredelse af delebiler,
cykelfremme og målrettet trafikinformation. Mobilitet og forbedring
er vil systematisk blive tænkt ind i anlægsprojekter, som fx forbedringen af buslinjerne 500S og 200S, så vi får mest mulig nytte ud
af projekterne.
Med udgangspunkt i kommunens nye Trafikstrategi, vil vi udarbejde en faseopdelt plan for trafik og infrastruktur i forbindelse med
etableringen af Holmene.

INDSATSOMRÅDE

Arbejdskraft til vækst
• Virksomhedsmessen ’Mød en virksomhed’ skal bruges som løftestang til at synliggøre muligheden for erhvervspraktik og derigennem få flere unge til at interessere sig for erhvervsuddannelser.

• Der lægges en plan for hvordan der etableres endnu tættere samarbejde mellem virksomheder og skoler for at ruste byens børn og
unge til uddannelses- og jobvalg.
• I et lokalt netværk vil Jobcenteret invitere virksomhedernes HR-
ansvarlige til dialog og ideudveksling om muligheder for at sikre
arbejdskraft.

INDSATSOMRÅDE

Professionel lokal erhvervsservice
• Virksomhederne skal vide, hvad de kan forvente, når de henvender
sig til kommunen. Derfor skal der udarbejdes servicemål, som skal
udbredes til virksomhedernes kendskab.
• Tilbuddet om én indgang og det tværgående erhvervsteam skal
fastholdes og styrkes. Det undersøges om servicen og organiseringen af erhvervsteam og taskforce skal fornys og tilpasses de
aktuelle behov virksomhederne har i dag.
• Der er i 2019 kommet et nyt erhvervsfremme-system, som er mere
enkelt for virksomheder at bruge. I 2020 udbredes kendskabet til
Erhvervshus Hovedstaden og den fælles digitale erhvervsfremmeplatform, virksomhedsguiden.dk, og de muligheder, der er for virksomhederne og iværksætterne for at få hjælp.
• Via information og i mødet med lokale virksomheder vil kommunen
udbrede kendskabet muligheder for sparring og tilskud til at fremme bæredygtighed og den grønne dagsorden fx via Gate 21 og
Erhvervshus Hovedstaden.

