
Der har ikke været så meget at
prale af, når top-10-listerne
over de bedste erhvervskom-
muner er blevet offentliggjort.

Man skal langt ned på listen for at finde
en af de sydfynske kommuner: Svend-
borg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og
Ærø.

Men det skal blive bedre, gav man hin-
anden hånd på og etablerede Fremtidsfa-
brikken, hvor Susanne Linnet Aagaard nu
er fabrikschef med to medarbejdere.

- Ud over at hjælpe og rådgive krea-
tive iværksættere til at etablere virk-
somhed og komme godt fra start, er vi
gået i gang med at uddanne 85 kom-
munalt ansatte, der umiddelbart har med
erhvervslivet at gøre, fortæller Susanne
Linnet Aagaard.

Krøllede hjerner
Når kreative iværksættere med krøllede
hjerner møder op på kommunen, hvor
erfaringerne med erhvervslivet mest
stammer fra industrisamfundet, kan man
nemt gå fejl af hinanden.

- Det vil vi blandt andet forsøge at
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Siden 6. januar i år er Fremtids
fabrikken Sydfyn blevet en del af
Udvikling Fyn.
Oprindeligt var projektet startet af de
fire sydfynske kommuner Ærø, Lange
land, FaaborgMidtfyn og Svendborg.
Fremtidsfabrikken skal blandt andet
uddanne 250 kreative iværksættere, så
de kan udvikle bedre og mere innovative
løsninger og forretningsmodeller og få
højere vækst og overlevelsesrate samt
uddanne 85 kommunalt ansatte med
erhvervskontakt i de fire kommuner 
Svendborg, FaaborgMidtfyn, Langeland

og Ærø  så medarbejderne bliver bedre
til at servicere iværksættere.
Kommunernes tilbud bliver mere syn
lige, der udvikles nye offentlige tiltag,
og der bliver større forståelse for iværk
sætternes tænke og handlemåde.
Uddanne 30 lokale erhvervschefer og
undervisere fra Svendborg Erhvervs
skole, så de bliver samarbejdspartnere,
der understøtter iværksætternes udvik
lingsproces gennem nye redskaber som
coaching, proaktivitet og kreativitet.

Kilde: Fremtidsfabrikken

Formålet

Fremtids-
fabrikken

Alle må give en hånd med, hvis der skal gang i fremskridtet på Sydfyn,
mener Susanne linnet Aagaard. Arkivfoto: Tim K. Jensen

de dansende iværksættere fra Fremtidsfabrikken i Svendborg vakte så
meget opmærksomhed, da de optrådte i avisen, at Susanne linnet Aagaard
fik adskillige henvendelser. Arkivfoto: Tim K. Jensen

Fremtidsfabrikken på Sydfyn
skal undervise kommunalt ansatte
og erhvervschefer i, hvordan de kan vende
skuden og gøre Sydfyn til det bedste sted
i Danmark, når det gælder samspillet
mellem erhvervsliv, iværksættere,
myndigheder og rådgivere

undgå fremover ved, at embedsfolkene
gennemgår noget af det samme udvik-
lingsforløb som iværksætterne, siger
Susanne Linnet Aagaard.

De skal for eksempel kende vækst-
hjulet, der en model, som iværksætterne
bruger for at få struktur på udviklingen.

- Så er der større chance for, at de
taler samme sprog og forstår hinanden,
siger Susanne Linnet Aagaard.

Spørg dem
De kommunalt ansatte skal også forsøge
sig med en spørgeundersøgelse blandt de
lokale virksomheder.

- De får undervisning i spørgeteknik
og tager så ud til virksomhederne. Her
skal de afdække forskellige problemer,
som virksomhederne har, og bagefter
prøve at komme med nogen løsningsfor-
slag, siger Susanne Linnet Aagaard.

- Og både store og små virksomheder
har sagt ja til at medvirke allerede.

Tænk positivt
Chefen på Fremtidsfabrikken håber i det
hele taget, at få de forskellige aktører i
det sydfynske til at spille positivt sam-
men.

- Alle her ved jo, at vækst ikke kom-
mer af sig selv. Den kommer først, hvis vi
sammen gør noget for det, siger Susanne
Linnet Aagaard.

Ud over de 85 kommunalt ansatte, vil
Fremtidsfabrikken også sammensætte et
uddannelsesforløb for 30 til 40 erhvervs-
chefer fra hele landet. Kan holdene ikke
fyldes op med erhvervschefer, så håber
Susanne Linnet Aagaard, at der også er
revisorer, advokater og bankfolk, som vil
være med.

Igen er idéen at skabe større forståelse
for nutidens kreative iværksættere.

Af Knud Raasthøj
raast@fyens.dk

Alle her ved jo, at vækst ikke
kommer af sig selv. Den kommer
først, hvis vi sammen gør
noget for det.
Susanne Linnet Aagaard, ”fabrikschef”



mindre ENERGI – mere VÆKST

PARTNER I UDVIKLING FYN

Tirsdag d. 17. april 2012
Kl. 12.30 - 17.00

Syddanske Forskerparker
Forskerparken 10
5230 Odense M

Årsmøde i MiljøForum Fyn

Stigende energipriser taler deres tydelige
sprog: vi skal bruge mindre energi. Samtidig
ønsker vi at skabe vækst på Fyn. Det er virke-
ligheden for fynske virksomheder.

MiljøForum Fyn sætter fokus på fremtidens
energi set fra en virksomheds synspunkt – og
hvordan vi med mindre energi kan skabe
mere vækst.

Indlæg:
• Steen Møller, formand for MiljøForum Fyn
• Steen Gade (MF)
• Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri
• Jens Gorm Hansen, Dansk Energi
• Rasmus Nedergaard, Vestas Wind Systems
• Johannes Thuesen, Rambøll Danmark

Networking og Green Drinks

Se det fulde program

og tilmeld dig på

www.miljoforumfyn.dk

Steen Gade

Susanne Linnet Aagaard er fabrikschef på Fremtids
fabrikken, og hun står til regnskab over for Fabriksrådet.
Arkivfoto: Tim K. Jensen
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Projekt Fremtidsfabrikken
løber far 1. januar 2011
til 30. juni 2014.
Pengene til projektet
kommer fra:
Tilskud fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler
- 4,9 millioner.
Tilskud fra EU Socialfonden -
11,7 millioner.

kommunal egenfinansiering
- 0,3 millioner.
kommunal deltager-
finansiering (medarbejdernes
tidsforbrug) - 1,2 millioner.
deltagerfinansiering (iværk-
sætternes eget tidsforbrug)
- 5,3 millioner.
Projektstørrelse:
23.358.023 kroner.

det koster fabrikken
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