Handlinger som kan igangsætte for at rykke Jammerbugt Kommune i
top 20
Infrastruktur og transport
Placering i 2020: 65
Vedr. kommunens indsats for det kommunale vejnet, den kollektive trafik og god mobilitet.
Forslag til handlinger som kan igangsættes:
1. Tredje Limfjordsforbindelse
Der er behov for en hurtigere adgangsvej til motorvejen. Dette vil komme med beslutningen om en
vestlig 3. limfjordsforbindelse.

Arbejdskraft
Placering i 2020: 13
Vedr. spørgsmål om kommunens indsats og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne.
Jammerbugt Kommune ligger nr. 13 og er dermed i top 20. For fortsat at være i top 20 vil
forvaltningen fortsætte det gode og tætte samarbejde med virksomhederne.

Uddannelse
Placering i 2020: 36
Vedr. skolernes samarbejde med virksomhederne.
Forslag til handlinger som kan igangsættes:
1.Samarbejde med skoleområdet iht unge uden uddannelse efter grundskolen
Der arbejdes på at reducere andelen af de 25-64 årige uden uddannelse efter grundskolen. Ses på
udviklingen inden for de seneste 3 år, ligger Jammerbugt Kommune godt. Vi vil derfor fortsætte
dette samarbejde for at skabe bedre resultater på området.
2. Erhvervspraktikaftale
En Erhvervspraktikaftale som en del af evalueringen af samarbejdet mellem UU og
Skoleafdelingen vil blive forsøgt indgået.
3. Skolen i virkeligheden
Øget anvendelse af portalen Skolen i virkeligheden. Skolenivirkeligheden.dk er Danmarks største
Åben Skole portal til grundskolen.

Kommunal sagsbehandling
Placering i 2020: 38
Vedr. kommunens sagsbehandling og hvor effektiv sagsbehandlingen er.
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Forslag til handlinger som kan igangsættes:
1. Erhvervspanel
Bedre rammevilkår for erhvervslivet drøftes løbende i et erhvervspanel bestående af
repræsentanter for erhvervet, politisk og administrativ repræsentation.
2. Task Force
Ved større tværgående projekter inviteres aktører til opstartsmøde, hvor vi lægger køreplan for den
samlede helhedsorienterede sagsgang og kontaktperson i forløbet fastlægges.
3. Klima og grøn omstilling
Nedsættelse af en tværgående intern arbejdsgruppe, som kan understøtte virksomhedernes
grønne omstilling og erhvervslivets behov gennem kvalificeret henvisning til samarbejdspartnere,
netværk, ny viden m.m.

Skatter, afgifter og gebyrer
Placering i 2020: 37
Vedr. den kommunale indkomstskat og de kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer.
Følgende handling er allerede igangsat:
1. Betaling genbrugspladser
Teknik- og Miljøudvalget har i oktober 2020 besluttet, at der arbejdes for, at erhverv betaler for
brug af genbrugspladserne efter nummerpladegenkendelse. Det giver en mere stringent og
ensartet betaling, hvilket efterspørges iht. Dansk Bygs undersøgelse.
Forventes implementeret 2. kvt. 2021.
Følgende kan igangsættes:
2. Byggesagsgebyrer
Afskaffelse af byggesagsgebyrer vil give en bedre placering og vil frigive mere tid til
sagsbehandlingen, da der ikke skal laves timeregenskab, fakturering mv.
Dette vil dog kræve, at der findes 2,5 mio. kr. i kommunekassen, som er den indtægt som er en del
af budgetforudsætningerne.

Fysiske rammer
Placering i 2020: 67
Vedr. tilgængeligheden til erhvervsgrunde, digital infrastruktur og den lokale planlægning.
Følgende handlinger er allerede igangsat:
1. Erhvervsarealer
Indskrive erhvervsarealer i kommuneplanen, så der udlægges tilstrækkeligt arealer. Dette er
igangsat i Brovst og Nørhalne.
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2. Kommunens indsats for at sikre bredbånd og mobildækning
Jammerbugt Kommune søger at påvirke processen, således dækningsforpligtigelsen bliver udrullet
på en hensigtsmæssig måde. Dette gælder både i f.t. det mobile bredbånd samt dækning med
fiber.

Brug af private leverandører
Placering i 2020: 42
Vedr. kommunens udbudsproces, betalingsfrister og konkurrenceudsættelse fordelt på hovedkonti.
Følgende handlinger kan igangsættes:
1. Kommunens udbudsproces over for private leverandører
Igangsætning af projekt som kvalificerer udbudsmaterialer, som udarbejdes af kommunen.
Formålet er et korrekt materiale, som er let tilgængeligt og forståeligt.
2. Garantigrænsen
Garantigrænsen sættes op til 1 mio. kr. fra 500.000 kr.
3. Konkurrenceudsættelse
Identificere potentialer for konkurenceudsættelse på nye områder.

Kommunens image
Placering i 2020: 39
Vedr. kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye borgere og virksomheder til kommunen.
Følgende handlinger kan igangsættes:
1. De unge fraflyttere
Arbejde målrettet med målgruppen ”de unge fraflyttere” med henblik på at få flere til at flytte
tilbage. Fokus vil være på både bosætning og jobskabelse.

Information og dialog med kommunen
Placering i 2020: 11
Jammerbugt Kommune placerer sig flot i forhold til dialogen med kommunens virksomheder, og er
allerede i top 20. Dette arbejder vil fortsætte i 2021 og årene fremover.
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