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Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik 2020

Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken udgør en fælles referenceramme og udpeger den retning,
Norddjurs Kommune ønsker at bevæge sig i. Politikken er udarbejdet i respekt for Norddjurs
Kommunes vision og dermed kommunens plan- og udviklingsstrategi.
Norddjurs Kommunes vision har fokus på:





Et liv med muligheder
Alle med
Vækst i job
Gode forbindelser

Indsatser efter denne politik vil have fokus på virksomheder med dokumenteret vækstpotentiale
inden for brancher med gode beskæftigelsesmuligheder.
Norddjurs Kommune har udsyn og tager aktivt et medansvar for FN’s 17 Verdensmål for
bæredygtig udvikling. Målsætningerne i verdensmålene tænkes derfor ind i erhvervs- og
arbejdsmarkedspolitikkens indfrielse af Norddjurs Kommunes vision dér, hvor det gennem lokale
tiltag er muligt at bidrage til at indfri målene.

EN ERHVERVSVENLIG OG BÆREDYGTIG KOMMUNE
I Danmark er det let og ubureaukratisk at starte ny virksomhed, og Norddjurs Kommune vil
understøtte, at det er let at drive og udvikle virksomhed samt at skabe job.
Norddjurs Kommune er en moderne produktionskommune med en række erhvervsmæssige
styrkeområder og potentialer, der med den rette indsats kan generere nye bæredygtige
arbejdspladser og nye vækstområder. Norddjurs Kommune vil også fremme bæredygtig
produktion og erhvervsudvikling gennem vidensbaseret innovation og iværksætteri.
Kommunen vil understøtte og prioritere en bæredygtig udvikling, sådan at der er beskæftigelse
til flest mulige af kommunens borgere, og sådan at erhvervsudviklingen ikke sker på bekostning
af miljøet.
Denne prioritering understøtter FN’s Verdensmål 8 om anstændige job og økonomisk vækst og
Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

EN UDDANNET ARBEJDSSTYRKE
Norddjurs Kommune vil fremme muligheden for at drive virksomhed og for at borgerne kan finde
beskæftigelse ved at motivere til ungdoms- samt voksen- og efteruddannelse inden for områder
med gode muligheder for job og vækst. Norddjurs Kommune vil arbejde for at tiltrække
mellemlange videregående uddannelser.
Et bredt udbud af ungdomsuddannelser skal således sammen med erhvervslivets anvendelse af
voksen- og efteruddannelse og tilstedeværelsen af en effektiv uddannelsesvejledning bidrage til
virksomhedernes adgang til en kvalificeret arbejdsstyrke.
Denne prioritering understøtter FN’s Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelser.

EN AKTIV ARBEJDSMARKEDSINDSATS
Flest muligt skal deltage på arbejdsmarkedet med de ressourcer, de har. Det giver den enkelte
borger værdi, selvværd og mulighed for udvikling at have et aktivt arbejdsliv.
Norddjurs Kommune understøtter gennem en respektfuld indsats, at borgerne både har
tilskyndelse og kompetencer til at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet og dermed til udviklingen i
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kommunen og det sammenhængende østjyske arbejdsmarked. Derfor skal ressourcerne hos hver
enkelt borger udvikles under hensyntagen til borgerens individuelle ønsker og forudsætninger
samt arbejdsmarkedets behov.
Denne prioritering understøtter FN’s Verdensmål 8 om anstændige job og økonomisk vækst.

BÆREDYGTIGE PARTNERSKABER
Det er en gennemgående arbejdsform i Norddjurs Kommune, at udvikling og drift sker i
bæredygtige partnerskaber mellem kommunen og relevante samarbejdspartnere. Dermed sikres
udveksling af relevant information og den størst mulige synergi.
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