Q2 2. Nye erhverv på landet og udfordringer for rådgivningen

Er der guld i små iværksættere?
Med landdistrikter under forandring er man som kommune nødt til at nytænke sine erhvervsudviklingsaktiviteter i landområderne. Det er nødvendigt at se guldet – også det, der måske ikke
er fundet endnu eller glimter ved første øjekast. Kommunens vigtigste opgave er at skabe de
nødvendige rammer for, at landdistrikterne skaber, finder og udvikler guldet.

Erhvervs- og udviklingschef Kim Kofod Hansen
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Hvorfor igangsætter vi en
særlig indsats på landet?
Den eksisterende erhvervsstruktur med primærproduktion og
en række små og mellemstore
håndværks- og produktionsvirksomheder er en erhvervsstrukturel og kulturel styrke for landdistrikterne.
Men landdistrikterne er under
forandring. Landbrugserhvervet
står over for store udfordringer,
og bosætningsmønstrene ændrer
sig.
Naturgrundlaget rummer store men i vidt omfang uudnyttede muligheder for erhverv, turisme og oplevelse, bosætning
og rekreation. Og en fortsat erhvervsudvikling af vores landdistrikter er vitalt ikke mindst for
kommunerne. Det er det af flere
årsager.
Det er vigtigt for vores mulighed for at skabe og forny
kommunens bosætning. Det er
vigtigt for at tiltrække besøgende og turister. Det er vigtigt for
at bevare landdistrikternes arbejdspladser samt tiltrække nye
arbejdspladser. Det er kort sagt

vigtigt for at skabe liv og indtjening til områderne og kommunerne som helhed.
Der er nemlig sammenhæng
mellem antallet af arbejdspladser, levevilkårene og bosætning
i landdistrikterne. Derfor kan en
indsats på dette område øge bosætningen og vende udviklingen
i de områder, der ellers kan være
præget af stagnation og tilbagegang.
Hvad har vi igangsat?
Kommunerne fik med kommunalreformen ansvaret for
erhvervsservice. Den service
stiller vi til rådighed for iværksættere og små og mellemstore
virksomheder i Randers Kommune. Det betyder, at kommunen gennemfører og finansierer
erhvervsserviceaktiviteter samt
igangsætter udviklingsaktiviteter møntet på kommunens erhvervsliv.
Som et første skridt i processen for at sikre og udvikle
kommunens landdistrikter vedtog Randers Byråd i marts 2007
Randers Kommunes Landdi-

striktspolitik. Det var det første
skridt i en proces, der skulle være med til at sikre et levende og
dynamisk landdistrikt, hvor udviklingen baseres på lokal forankring og deltagelse.
Randers Kommune ønsker at
skabe rammerne for udvikling,
trivsel og livskvalitet på landet
for borgere, virksomheder og
foreninger med udgangspunkt i
kommunens særlige ressourcer
og forudsætninger. Der skal arbejdes aktivt for gode muligheder for at drive erhverv i landområderne ved at udvikle og
udnytte nye muligheder og potentialer.
Randers Byråd besluttede i
2007 at nedsætte en Lokal Aktionsgruppe i Randers Kommune
(LAG Randers). Byrådet ønskede at supplere de økonomiske
midler, som LAG Randers modtager via landdistriktsprogrammet, og afsatte et rammebeløb
på 2 mio. kr. årligt til kommunal medfinansiering af projekter
støttet af LAG Randers.
LAG Randers beskriver i
sin udviklingsstrategi, at iværk-
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sætteri og erhvervsudvikling i
landdistrikterne er et prioriteret indsatsområde. Det er det,
fordi opstart af nye virksomheder og udvikling af eksisterende
vil bidrage til at vende udviklingen i de områder, der er præget
af stagnation og tilbagegang.
Samtidig er der en direkte sammenhæng mellem antal jobs, levevilkår og bosætning i disse
områder. Landdistrikterne rummer en række uudnyttede potentialer og særlige kompetencer,
som ikke omfattes af andre erhvervsudviklingsinitiativer, og
det er her, at LAG Randers blandt
andet spiller en væsentlig rolle
gennem de konkrete projekter,
der igangsættes.
Hvad er midlet til at finde
guldet?
Vi ser ikke landdistrikterne som
en isoleret og afsondret del af vores kommune. Vi tror på, at hvis
vi kan knytte vores landdistrikter tættere til byen, og de vækstcentre, der eksisterer, opstår der
muligheder for en mærkbar styrkelse af landdistrikterne – og for
den sags skyld af byområderne.
Vi betragter landdistrikterne
som et reservoir af muligheder
– snarere end en ophobning af
uløselige problemer. Men afgørende for at lade handling følge
ord er, at kilderne til vækst bliver identificeret.
Et afgørende parameter for
nystartede virksomheder og for
fortsat udvikling af eksisterende
virksomheder er tilstedeværelsen af og deltagelse i erhvervsnetværk.
Vi tror på netværk - ikke
mindst i en erhvervsmæssig
sammenhæng. Danmark og den
verden, som danskerne blander
sig i og er influeret af, er i stadigt

stigende omfang en netværksøkonomi. Vi må besinde os på,
at dette stiller særlige krav også
til landdistrikternes udvikling.
Etablering af flere erhvervsnetværk vil styrke udviklingen
af erhverv og bevarelsen såvel
som tilvæksten af arbejdspladser på landet både direkte i relation til eksisterende og nye virksomheder og indirekte i relation
til at forme nye perspektiver på,
hvordan erhvervsudvikling på
landet kan tage sig ud.
Samtidig skal man lade disse
netværk have omdrejningspunkt
i eksisterende styrker samtidig
med, at man har modet til at udvikle disse styrker og tilpasse
dem nye vilkår og behov.
Sagt mere konkret: Vi skal
gribe de muligheder, der ligger
i, at den primære produktion på
en gang fortsætter og finder nye
veje.
Guldet ligger ikke for enden af en regnbue; vi nytænker vores strategi og
sætter konkrete projekter
i søen
Vi ser især 3 vigtige og helt
konkrete udviklingsprojekter,
som vi i den kommende tid vil
sætte særligt ind overfor med
erhvervsnetværk som omdrejningspunkt. På Plantekongres
2011 vil vi fortælle, hvordan
kommunen konkret agter at lade eksisterende styrker gå hånd i
hånd med nye vækstmuligheder.
Vores bud på vejen til guldet!
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