
Faaborg-Midtfyn: Kommunen
ønsker et bedre omdømme
hos erhvervslivet.
En måde at indfri det på

bliver ved at sende 38 med-
arbejdere, der spiller i en
nøglerolle i kommunens kon-
takt med virksomhederne, på
kursus. Det skal ruste dem til
bedre at forstå virksomheder-
nes behov.
I nogle af kursusdagene vil

der indgå fælles undervisning
med erhvervsfolk, så man får
mulighed for at forklare sig
nærmere fra begge sider.
Kurset indledes 1. marts og

foregår på Fremtidsfabrikken
Sydfyn i Svendborg.
Direktør Annalise Horster,

Faaborg-Midtfyn Kommune,
oplyser, at deltagerne er ud-
valgt i afdelinger med tættest
kontakt til erhvervslivet.
Det vil sige medarbejdere

i teknik- og miljø, i plan-
afdelingen samt fra jobcen-
tret. Der er tale om en blan-
det skare med både chefer og
daglige sagsbehandlere.

Myndighedog rådgiver
Annalise Horster håber på,
at kursusforløbet også virker
den anden vej og giver er-
hvervslivet indsigt i de vilkår,
kommunen arbejder under,
men at medarbejderne i den-
ne offentlige instans er sig be-
vidst omderes rolle.
- Vi kan både optræde som

myndighed og med rådgiv-
ning og vejledning. Hvis vi
rådgiver, vil der altid være en
vis grænse, så vi ikke risike-
rer at pådrage os et rådgiver-
ansvar, påpeger hun.
Beslutningen om at sende

folk på kursus er truffet for
omkring halvandet år siden

og har ikke noget med en
nylig udkommet opgørelse
fra Dansk Industri at gøre.
Faaborg-Midtfyn optræder
her som nummer 78 ud af 96
kommuner, når det gælder
erhvervsvenlighed.
- Nu har kommunen aldrig

ligget specielt højt, selv om
2010 var lidt længere oppe på
listen. Men det handler altså
om, at vi skal forstå hinanden
bedre, siger AnnaliseHorster.
Ikke hermed sagt, at kom-

munen skal bøje loven.
- Det kan vi jo ikke. Der

vil også i fremtiden blive gi-
vet afslag i nogle situationer,
men det handler selvfølgelig
omatgøredetpåenordentlig
måde, tilføjer direktøren.

Fejlmå ikke skræmme
Projektleder Susanne Aa-
gaard, Fremtidsfabrikken
Sydfyn, håber, at kommunen
vil handle mere end blot for-
malistisk.
- En ansøgning skrevet på

en fortrykt blanket viser ikke
altid virksomhedens behov.
Her er det vigtigt, at man læ-
rer at gå i yderligere dialog.
Og så vil vi gerne væk fra, at
kommuner lader sig skræm-
me af fejl. Det kan fremme en
nul-fejls kultur, så ingen tør
gøre mere end det allermest
afprøvede og dermed sætter
udviklingen i stå, siger hun.

Ens forventninger
Desuden skal erhvervslivet og
kommunen have afstemt for-
ventningerne til hinanden.
- Måske vil man ikke i alle

situationer være enige, men
så kenderman i hvert fald be-
væggrundene hos den anden,
nævner SusanneAagaard.
Hun er enig i, at en under-

søgelse som Dansk Industris
ikke er en facitliste.
- Der kan naturligvis være

forskelle fra landsdel til lands-
del. Måske er de på den jyske
hede gode til at bekræfte hin-
anden i, at de er gode. Måske
elsker man at være sammen
om holdningen om, ”at vi er
de bedste”, siger hun.

Embedsmændskal
læreerhvervspleje
■38 nøglemedarbejdere i kommunens
kontakt med erhvervslivet skal på kursus
for at høre om virksomhedernes behov

■Kommunenvil rette oppådårligt omdømme i erhvervslivet,
somdisse rubrikker fra artikler i avisenden 12. september2011
og 17. januar2012 illustrerer.

Mandag 13. februar 2012 111. sektion

■DirektørAnnaliseHorster

skarpetildirektør iFaaborg-Midt-
fynKommuneAnnaliseHorster

38nøglemedarbejdere i kommunenskal sendespå
kursus i erhvervsvenlighed.

1 Kan oplægsholderne, som
kommunensmedarbej-

dere får på kurset, lære noget
fra sig, somman ikke kan
skaffe sig gennem sin faglige
uddannelse samt sund for-
nuft og almindelig høflighed?

Det tror jeg nok. Grænserne
flytter sig hele tiden for viden
og kompetencer.Man lærer
ikke noget én gang for alle. Det
er vigtigtmed efteruddannel-
se, for det omgivende samfund
ændrer sig også.

2 Vil der ikke være situa-
tioner, hvor kommunen

skal træffe beslutninger, som
erhvervsfolk ikke bryder sig
om?

Jo,men forhåbenligt kan
dialog og samtale væremed
til at skabe forståelse, hvorfor
en afgørelse bliver, somden
bliver. Offentligemyndigheder
har pligt til at begrunde sine
afgørelser. Rigtigtmange gør
det godt,men i nogle situatio-
ner kanmanhave travlt, så det
ikke bliver så grundigt.

3 Hvordan sikrerman, at
den viden, somkommu-

nensmedarbejdere får, ikke
bliver ”rusten”, og at nye også
stifter bekendtskabmed den?

Dels bliver der sendtmange af
sted, dels er dermegen ledel-
sesmæssig fokus på området.
Vi vil skabe en kultur, som
”smitter af”, når der kommer

nyemedarbejdere.

4Føler du, at der i dag
findes arbejdskulturer

i kommunen, sommankan
betegne ”skrankepaveri”?

Nej,men i almindeligt om-
dømme kanman ikke ude-
lukke, at nogen stadig har den
opfattelse. Der kan også være
situationer, hvor bådemed-
arbejdere og lokalpolitikere
synes, atman skal optræde
unødigt stramt,men hvorman
er bundet af lovgivningen. Den
er vi ikke herre over.

5 Er kommunen god nok til
selv at få successer ud

i en større offentlighed?

Nej - det kræver ogsåmeget,
og der er ikke tradition for
i Danmark, atman roser sig
selv. Slet ikke i den offentlige
sektor,men nok heller ikke hos
mange virksomheder.

AfMichaelLorenzen
milo@faa.dkAfMichaelLorenzen

milo@faa.dk

Diernæs:Diernæs Forsam-
lingshus indkalder til ordinær
generalforsamling onsdag
den 29. februar klokken
19.30 i forsamlingshuset på
Viekærvej.
Forslag til bestyrelsen skal

sendes til SteenHjort
Hansen, Kirketoften 12,
Diernæs senest torsdag

den 23. februar.
Efter generalforsamlingen

byder bestyrelsen på oste-
bord, rødvin og kaffe.
Derfor bedesman

tilmelde sig seneste torsdag
den 23. februar.
Tilmelding: KarinNielsen

på tlf. 62613823.

Valg i forsamlingshuset

■Hannibalmåttepåoperationsbordetmeddybeflænger, efter
denvarblevet bidt af en løshund i hundeskoven.

Hannibal, siger Bente Han-
sen.
- Nu behøver jeg ikke læn-

gere frygte en bidsk hund
fare rundt i hundeskoven, for
ejeren lovede mig, at hun vil
holde den i snor.
Hannibal får heller ikke

selv lov at løbe uden snor
mere, selv om det er tilladt i

hundeskoven.
- Det tør jeg ikke. Hvis jeg

har ham i snor, kan jeg hive
ham til mig, hvis det skul-
le ske igen, forklarer Bente
Hansen.

AfCamillaDyssel
cady@fyens.dk

[Vivilgernevækfra,
atkommuner ladersig
skræmmeaffejl.Det
kanfremmeennul-
fejlskultur, så ingen
tørgøremereenddet
allermestafprøvedeog
dermedsætterudvik-
lingen istå.

SusanneAagaard,projektleder
påFremtidsfabrikkenSydfyn
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Giftramt skole:Der er fortsat undervisning.
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Virksomheder
revserkommunen
■Undersøgelse viser, at Faaborg-Midtfyn er

Industrienskal
blivemeretilfreds


