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Bred opbakning bag erhvervpolitisk høringssvar
Foreningen Erhverv Grenaa har indsendt sit høringssvar til Norddjurs Kommune i forbindelse med offentlighedsfasen, og det 
indeholder konkrete input fra mange erhvervsfolk fra Grenaa.

“Høringssvaret tager udgangspunkt i kommunens oplæg til revidering af erhvervspolitikken, og det har været behandlet 
af både vores bestyrelse og en række enkelte medlemmer, ligesom de mest centrale hovedpunkter har været drøftet på et 
medlemsmøde,” fortæller formand for Erhverv Grenaa Lars Møller Kristensen, der på den baggrund godt tør fastslå, at der er 
bred opbakning bag indlægget.

Dialog et fundament
“Helt grundlæggende er det vores betragtning, at erhvervspolitikken skal bestemmes ud fra erhvervslivets ønsker og 
behov, og på den måde være et redskab for kommunen til at støtte virksomhederne bedst muligt,” fortsætter formanden, 
og pointerer at en tæt dialog er en forudsætning for et godt erhvervsklima. “Kommunen skal derfor besøge de vigtigste 
virksomheder hvert år og være synlige via organisationer og forskellige foreninger.” 
Erhverv Grenaa roser iøvrigt kommunen for informationsniveauet og den inddragende proces, der har været omkring 
revideringen af politikken.

De tre vigtigste punkter
For det første ønsker foreningen, at politikken bliver fulgt op af en deltaljeret og målstyret handlingsplan, der skal være 
offentlig tilgængelig og som løbende revideres. “Den formulerede politik lider nemt den skæbne, at komme til at samle 
støv, hvorimod en konkret handlingsplan kræver løbende opfølgninger og måling af resultaterne.”
Dernæst mener foreningen, at politikken skal fokusere på udvalgte klynger og kompetenceområder, der skal understøtte 
allerede eksisterende styrker og relevante udviklingsmuligheder. “Det vil have større effekt, end at ville servicere alle 
virksomheder lige meget,” slår Lars Møller Kristensen fast.
“Sidst, men ikke mindst, skal Grenaa skrives ind i erhvervspolitikken som en afgørende driver for udvikling af kommunens 
samlede erhvervsliv,” fortsætter han. “Nu er vi spændte på at se den færdige politik, og vi er overbeviste om, at kommunen 
vil lytte til de holdninger, vi som erhvervsforening har budt ind med.”
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