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Byg til Vækst samarbejde - Svendborg 
 
Svendborg kommune er sammen med de øvrige fynske kommuner med i 
Byg til Vækst samarbejdet. Byg til Vækst (BTV) er en fælles fynsk 
forening, der arbejder for, at de store bygge- og anlægsprojekter kommer 
de fynske virksomheder og den fynske beskæftigelse til gavn. Foreningen 
er ejet af de fynske kommuner i fællesskab. 
 
Byg til vækst – aftalerne ”åbner” dørene ind til byggepladserne og 
virksomhederne får en fast kontaktperson – en tovholder. I Byg til vækst 
regi har kommunerne sammen med uddannelsesinstitutionerne udviklet 
et særligt brancheskift forløb, der opkvalificerer de ledige, før de 
påbegynder deres praktik. Gennem 4 ugers snusepraktikker får ledige 
fynboer herefter mulighed for at afprøve mulighederne indenfor bygge- og 
anlægsbranchen. 
 
Der er Byg til vækst aftaler i de fleste fynske kommuner. De fleste aftaler 
er naturligt i Odense, men en del af BTV-konceptet er at der arbejdes på 
tværs af kommunegrænser, og at kandidater fra andre kommuner også 
kan komme i betragtning til f.eks. de odenseanske projekter. 
 
Det største fælles projekt er Odense Letbane, der har været opdelt i 
forskellige felter, hvor flere fynske kommuner sammen med Odense har 
været medtovholder på et felt. Svendborg kommune var således 
medtovholder på CW8. 
 
Svendborg har derudover været tovholder på 4 lokale BTV-aftaler. 
 

 Toftemarken, Klintemarken og Frilandsvej – nu afsluttet 
 Jægermarken 
 Jessens Mole 
 Tankefuld 

 
I de lokale projekter er der primært snusepraktikanter fra Svendborg, men 
der kan også være kandidater fra de øvrige fynske kommuner. Jobcenter 
Svendborgs tovholder registrerer resultaterne af snusepraktikkerne 
umiddelbart efter afslutning af praktikken samt igen 3 måneder efter 
afslutning. 

 AC-stab 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 
6. november 2019 
 
Afdeling: AC-stab 
 
 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 
Åbningstider: 
Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 
Torsdag Kl. 10.00-16.30 
Fredag Kl. 09.00-14.00 
 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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De foreløbige resultater i de i alt 5 projekter, hvor Svendborg har været/er 
tovholder på er: 
 
CW8 – Odense Letbane 
 
Der har været etableret 6 snusepraktikker, heraf gik 3 i job umiddelbart 
efter praktikken, 1 fik job men afslog, 2 blev sygemeldte i praktikperioden. 
 
Toftemarken, Klintemarken og Frilandsvej – nu afsluttet 
 
Der har været etableret 51 snusepraktikker 
15 borgere gik i job ifm. praktikperioden, heraf 1 i voksenlære 
7 borgere er gået i job 3-6 måneder efter praktikperioden 
4 borgere fortsatte i løntilskud efter praktikperioden 
11 borgere ophørte praktikken før tid 
4 borgere mødte aldrig op 
10 borgere fuldførte praktikken uden bemærkninger, heraf er 2 på vej i 
uddannelse indenfor branchen. 
 
Jægermarken 
 
Der har været etableret 25 snusepraktikker 
8 borgere gik i job ifm. Praktikperioden 
3 borgere er gået i job 3-6 måneder efter praktikperioden 
2 borgere er gået i uddannelse 
8 borgere er afsluttet uden bemærkninger 
2 borgere er fortsat i gang med snusepraktik 
 
Jessens Mole 
 
Der har været etableret 7 snusepraktikker 
5 borgere gik i job ifm. Praktikperioden 
1 borger er gået i uddannelse indenfor branchen 
1 borger er fortsat i gang med snusepraktik 
 
Tankefuld 
 
Der har været etableret 2 snusepraktikker 
1 borger gik i job ifm. Praktikperioden 
1 borger er fortsat i løntilskud efter praktikperioden
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