10 dages forespørgsel til borgmester Jakob Bundsgaard, BA ang Erhvervsområdet
Venstre er meget optaget af et gensidigt værdiskabende samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet.
Det er fundamentet for vores fælles velfærd at vi kan skabe vækst og velstand. Kommunen har et stort
ansvar i at spille erhvervslivet stærke ift vores samarbejde som en attraktiv kunde og samarbejdspartner.
Aarhus kommune bør også anvende private virksomheder i den udstrækning hvor det er muligt.
Venstre ønsker at vi får bedre tilfredshedsmålinger i erhvervsmålinger og ikke mindst opleves som en
attraktiv, seriøs og troværdig kunde ellers får vi ikke de bedste leverandører. Vores omdømme er afhængig
af en effektiv sagsbehandling, attraktiv samarbejdspartner i projekter og ikke mindst erhvervsbetjeningen.
Vi har på flere parametre klare forbedringsområder. Vi er bekymrede for erhvervsområdets fremtid.
Som en del af ændringerne i erhvervsafdelingen vil vi gerne have svar på følgende spørgsmål.
1. Hvordan kommer fremtidens erhvervsafdeling til at se ud? Hvad er ambitionerne for
erhvervsområdet? Hvilke kompetencer og ressourcer er nødvendige for at komme i mål med
visionerne og få skabt effekt og resultater? Hvilken intern økonomi er der nu i afdelingen?
2. Hvordan ser samarbejdsaftalen ud mellem Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus? Hvilke
forventninger og effektmål er aftalte? Hvordan ser økonomien ud ift samarbejdsaftalen?
3. Hvilke konkrete initiativer og handlinger er der igangsat for at forbedre samarbejdet med private
virksomheder i Aarhus? Hvordan oplever vores leverandører os som kunde?
4. Hvilke betalingsfrister er der ift eksterne leverandører og overholder Aarhus Kommune disse?
5. Hvilke krav, forventninger, mål og retningslinier er der ift ansættelse af den nye forvaltningschef?
Hvordan sikres det at der er fokus på erhvervsområdet, når der er flere ansvarsområder?
6. Hvor mange ansøgninger har der været, hvilke rekrutteringskanaler, medier og eksterne
konsulenter har været anvendt? Hvordan er fordelingen mellem interne og eksterne kandidater?
Hvor var lang ansøgningsfrist?
7. Hvordan sikre borgmesteren at erhvervsområdet fortsat er i centrum for udvikling af Aarhus efter
de nye organisationsændringer? Hvordan kan forandringerne understøtte vores ambitioner?
8. Hvilke drømme og visioner har borgmesteren for anvendelse af eksterne virksomheder og fx 2.
aktører, ITfirmaer, rådgivere og konsulenter mfl. til løsning af komplekse og særlige opgaver?
Skal vi have ansat flere interne medarbejdere til at løse de samme opgaver eller skal noget fjernes
ift ønskede effektiviseringer og besparelser? Er der ambitioner om mindre bureaukrati på områder?
Vi ser frem til svarene og efterfølgende indgå i en åben dialog og proces omkring udvikling af Aarhus som
en attraktiv kunde for de private virksomheder i og udenfor Aarhus Kommune.
På vegne af Venstre byrådsgruppe,
byrådsmedlem og medlem af økonomiudvalget, bæredygtighedsudvalget og bevillingsnævnet,
Theresa Blegvad

