HØRINGSSVAR NORDDJURS KOMMUNES BUDGET 2023-2026
Indledningsvist vil vi i Erhverv Grenaa gerne takke Norddjurs Kommune for den gode og konstruktive dialog i forbindelse
med udarbejdelsen af den nye erhvervsstrategi 2022 og Budget 2023-2026. Vi synes, at resultatet er en rigtig fin
videreudvikling af den eksisterende ramme, kombineret med det flotte resultat i Dansk Industris seneste måling af lokal
erhvervsvenligheds undersøgelsen.
Budgetbalance
Vi er naturligvis bekymrede over Erhvervsudvalgets budgetreduktionen i overslagsårene, der i 2024 er den højeste blandt
alle udvalg på ca. 12 % fra 4.282 til 3.775 t.kr.
Vi finder det vigtigt at prioritere tiltag, der understøtter det lokale erhvervsliv, fordi positiv vækst og udvikling hos
virksomhederne er en væsentlig forudsætning for at sikre indtægter i Kommunen.
Lokal erhvervsservice
Vi er glade for, at den lokale erhvervsservice ønskes udvidet i tæt samarbejde med erhvervslivet. Det er væsentligt, at
erhvervsservicen står på to ben: Dels et lokalt forankret serviceorgan, der sikrer hurtig, direkte og enkel adgang til de
kommunale myndigheder og dels tilbud om stærkt professionelle ydelser i en bred vifte specialer fx samhandel med
specifikke lande, bæredygtighed og grøn omstilling, organisationsudvikling og digitalisering.
Handel og kultur
Vi bakker op om initiativerne attraktiv bymidte i Grenaa og etablering af kunsthal ved Pavillonen.
Unge og uddannelse
Vi bakker op om lokal deltagelse i DM i Skills, ligesom der skal generel fokus på unges muligheder for job og uddannelse
med en styrket sammenhæng mellem skoler, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og ungeindsatsen i Kommunen.
Generelt er det imidlertid meget vigtigt for os at understrege, at hvis erhvervspolitik i hverdagen skal give værdi for
kommunens virksomheder, skal den understøttes af klare og ambitiøse handlingsplaner for de vigtigste fokusområder.
Disse handlingsplaner bør indeholde konkrete, veldefinerede målsætninger med prioriterede indsatser og fastlagte
succeskriterier, som der kan følges op og evalueres på. Stort og kontinuerligt fokus på disse vil i sidste ende være
afgørende for, om erhvervspolitikken lykkes.
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I det følgende henviser vi til de øvrige områder, som Erhverv Grenaa ser som de vigtigste fokusområder:
Den grønne omstilling
I en volatil verden - som gør drift af virksomhed udfordrende - er man, også som kommune, nødt til at have en overordnet
strategisk tilgang til den grønne omstilling.
Dette kan komme til udtryk på mange måder. Fx ved kommunens egne tiltag i forbindelse med opførelse af energirigtige
byggerier / ombygninger, indkøb med en grøn profil, etablering af digitale platforme til BtB markedet til indkøb af lokale,
bæredygtige produkter. Eller eksempelvis ved på forhånd at opstille krav om energivenligt byggeri for private, såsom ved
nye udstykninger, som de aktuelle i Auning.
Helt overordnet bør vedvarende energikilder som sol og vind prioriteres maksimalt.
Infrastrukturen
Vi ser det som en meget høj prioritet at få infrastrukturen løftet, med henblik på at kunne tiltrække virksomheder og
videreudvikle de eksisterende. Samt for at tiltrække potentielle medarbejdere til Kommunen og virksomhederne.
Det må qua udviklingen i Grenaa og Auning være muligt at få fremmet processen med staten for etablering af omfartsveje
og cykelstier - så dette kan ske i et tempo som verden kræver, og så vores Kommune ikke hægtes af udviklingen.
Særligt Grenaa Havn er et stort aktiv i kommunen, og der skal her nødvendigvis være en stærk infrastruktur, så denne
aktør kan udvikles, til gavn for de mange relaterede virksomheder og deres forretningsområder. En endnu mere
konkurrencedygtig havn vil således kunne bidrage til at skabe mere værdi i kommunen. Såvel økonomisk som bæredygtigt.
Tiltrækning af arbejdskraft
Der er meget fokus på tiltrækning af arbejdskraft, hvilket naturligvis er en meget vigtig ressource i drift af virksomhed men det skal gå hånd i hånd med den grønne omstilling og de indsatsområder, der iværksættes.
Den nyetablerede hjemmeside www.grenaaby.dk bliver udviklet, så den også kan bidrage med tiltrækning af arbejdskraft.
Dette kan ske ved at tilføre hjemmesiden yderligere midler samt ved at sikre en løbende drift og vedligeholdelse, foretaget
af eksterne partnere via kommunens nye markedsføringsudvalg.
Tiltrækning af virksomheder
Et vigtigt fokusområde er tiltrækning af virksomheder til kommunen, så der bliver mulighed for øget fokus på indtjeningen
gennem selskabsskatten til kommunen; gerne gennem etablering af virksomheders hovedsæder i kommunen. Aktuelt
oplever vi typisk, at det blot er datterselskaber, der etableres i vores kommune.
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Etablering af nye virksomheder sker udelukkende, hvis der er et godt erhvervsklima, en god service a one point of contact
ind i kommunen, god infrastruktur og klare strategiske planer for fremtiden som virksomhederne kan se sig selv værende en
del af. Dette gælder naturligvis også for de eksisterende virksomheder, som vi skal bestræbe os på at fastholde.
Også af den grund bør der udvikles flere erhvervsarealer til etablering af nye virksomheder. Norddjurs Kommune bør således
i større omfang sælge sig selv i resten af Danmark, med henblik på at tiltrække ikke mindst produktionsvirksomheder, som
der i vores kommune i forvejen er årelange traditioner for.

Vi ser meget frem til at følge udviklingen af Norddjurs Kommunes Budget 2023-2026 og kommende handlingsplaner, og
stiller os som altid gerne til rådighed som sparringspartner i denne proces.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Erhverv Grenaa

Kontakt
Mette Haase Lindhardt
Bestyrelsesformand
Telefon 2532 8926
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