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Erhvervsmæssige styrkeområder og potentialer i Norddjurs Kommune
Norddjurs Kommune har besluttet en erhvervsstrategi, der beskriver hvordan kommunens erhvervs- og
arbejdsmarkedspolitik ”Vækst i job, erhverv og uddannelse” omsættes til handlinger på erhvervsområdet.
Erhvervsstrategien har fokus på og beskriver områderne med dokumenteret vækstpotentiale i Norddjurs
Kommune. Det drejer sig om erhvervsmæssige styrkeområder og potentialer, hvor kommunen har en stærk
position eller områder, hvor der er konstateret en aktuel positiv udvikling, som rummer fremtidige
vækstmuligheder.
Tilsammen udgør Norddjurs Kommunes erhvervsmæssige styrkeområder og potentialer de områder, hvor
fremtidens erhvervsmuligheder ligger.
Inden for styrkeområderne og potentialerne kan Norddjurs Kommune i medfør af erhvervsstrategien
bidrage til at skabe erhvervsmæssig vækst ved at understøtte og igangsætte projekter.
Styrkeområderne er:





Produktion
Fødevarer
Turisme*
Bygge og anlæg

Potentialerne er:



Gaming
Handel ”business to business”

*Turismeområdet er jf. Styrelsesvedtægten for Norddjurs Kommune placeret under kultur- og
fritidsudvalget.
Handlekataloget samler igangværende og foreslåede aktiviteter og projekter inden for styrkeområderne og
potentialerne i erhvervsstrategien.
De i handlekataloget beskrevne aktiviteter og projekter er således udtryk for igangværende tiltag, som
erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har besluttet, tiltag fra Budgetaftale 2020-2023 samt forslag til nye
aktiviteter og projekter på baggrund af input fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets årsmøde og
dialogmøde med erhvervslivet og interessenterne på arbejdsmarkedsområdet i 2019.
Handlekataloget er et dynamisk værktøj, der beskriver relevante, eksisterende samt foreslåede aktiviteter
og deres effekter, samarbejdspartnere mv. under hvert styrkeområde og potentiale. Dermed understøtter
handlekataloget kommunens styrkeområder og potentialer – og derigennem også erhvervsstrategien og
erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken.
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Styrkeområde PRODUKTION

Besluttede
aktiviteter/projekter
Blå Vækst

Indhold

Økonomi

Status

Baggrund

Lokalplan og
logistik omkring
Grenaa Sydhavn.
Realisering af
erhvervspotentiale
i forbindelse med
udvikling af
Sydhavnen

Et forslag til
en samlet
lokalplan er
under
udarbejdelse

Grenaa Havn er
et af Norddjurs
Kommunes
erhvervsmæssige
vækstcentre, der
genererer lokal
vækst og
arbejdspladser.

2.

Årligt dialogmøde
med Dansk Industri

Senest
afholdt
november
2019

Anbefaling fra
Dansk industri.
Understøttelse af
erhvervsklimaet
gennem dialog
og samarbejde

3.

Smart Industry 4.0

Årligt dialogmøde
mellem Norddjurs
Kommune og
Dansk Industri som
opfølgning på
Dansk Industris
erhvervsanalyse.
Afholdes i oktobernovember
Kollektive og
individuelle forløb
for at højne
produktivitet i
virksomheder med
op til 50 ansatte

Samlet budget på
800.000 kr.
Norddjurs
Kommune har
bidraget med
200.000 kr., som
henhører under
miljø- og
teknikudvalgets
område, og er
udmøntet i
2019/2020
Udgifter til
forplejning
(driftsmidler)

4.

Kompetence Midt

5.

Tang.nu og storskala
testanlæg for tang

1.

Kollektive og
individuelle forløb
for at matche
virksomheders
behov med
fremtidens
arbejdskraft
Effekt: skabe
arbejdspladser og
udvikling inden for
erhvervet

Udgifter til
mødeafholdelse
og markedsføring
af tilbuddet samt
medarbejdertimer

Løbende
samarbejde
– aktiviteter
aftales og
igangsættes
for hvert
kalenderår
Udgifter til
Løbende
mødeafholdelse
samarbejde
og markedsføring – aktiviteter
af tilbuddet samt aftales og
medarbejdertimer igangsættes
for hvert
kalenderår
Økonomi fra MTU I gang
og
medarbejdertimer
fra EAU/MTU

Nationalt tilbud
til
virksomhederne i
Danmark

Nationalt tilbud
til
virksomhederne i
Danmark

Samarbejde med
Aarhus
Universitet
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Forslag til nye
aktiviteter/projekter

Indhold

Økonomi

Status

Baggrund

1.
2.
3.
4.
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Styrkeområde FØDEVARER

1.

Besluttede
aktiviteter/proje
kter
Food Festival
2020

2.

Udvikling af den
Grønne klynge

3.

Netværksskaben
de aktiviteter for
udvikling af den
grønne klynge

4.

Summer School i
regi af Aarhus
Universitet og
Business Regin
Aarhus

Indhold

Økonomi

Status

Baggrund

Lokale
fødevareproducenter på
Djursland deltager i
Foodfestival med nye
produkter eller services.
Sigtet er, at nye
producenter bliver klar til
deltage i Food Festival,
hvor der sælges til både
indkøbere,
foodservicebranchen samt
forbrugere. Derudover er
der etableret et specifikt
Djurslands-område på
festivalen
Klyngeudvikling og
pilotprojekt om
oplevelsesudvikling og
udvikling af
signaturfødevarer af høj
kvalitet for skovens gæster
og med fokus på skovens
potentiale i samarbejde
med et kendt brand
Sammenkobling af Det
Grønne Museum,
Skovskolen og Gl. Estrup
for at realisere
erhvervsudviklingspotential
et under ”Det Grønne
Norddjurs” (som beskrevet
i forslag til plan- og
udviklingsstrategi)
Der arbejdes med at koble
lokale virksomheder på
initiativet, hvor fokus er
tiltrækning af arbejdskraft
for store
produktionsenheder inden
for fødevarer

Estimeret 75.000 kr.
Der arbejdes på at
skabe synergi med
øvrige aktiviteter
under
fødevareindsatsen.
Samlet afsat 150.000
kr. fra EAU’s pulje i
2020 til Food
Festival, udvikling af
den grønne klynge
samt en national
alliance på
fødevareområdet og
netværksaktiviteter
Samlet afsat 150.000
kr. fra EAU’s pulje i
2020 til Food
Festival, en national
alliance på
fødevareområdet og
netværksaktiviteter

I gang

Budgetaftale
2020-2023

I gang

Budgetaftale
2020-2023

Samlet afsat 150.000
kr. fra EAU’s pulje i
2020 til Food
Festival, en national
alliance på
fødevareområdet og
netværksaktiviteter

I gang

Budgetaftale
2020-2023

Finansieret af
Business Region
Aarhus, derudover
medarbejdertimer
samt udgifter til
deltagelse i
aktiviteter i Agro
Food Park

I gang

En del af
Business
Regions Aarhus’
fødevarestrategi
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1.

2.

Forslag til nye
aktiviteter/proje
kter
”Madruten” –
Norddjurs
Kommunes svar
på Vinruten

”Havets Rute –
den blå rute”

Indhold

Økonomi

Status

Baggrund

Erhvervsudvikling via
netværksaktiviteter mellem
fødevareproducenter i
Norddjurs Kommune. Fx i form
af kortlægning af producenter
af lokale fødevarer som
”udstillingsvindue” med
henblik på at skabe større salg
og opmærksomhed omkring
deres produkter. Hvis
projektet igangsættes, vil der
være en relation til
turismeområdet.
Kortlægning af
fiskerivirksomheder,
producenter af produkter fra
havet mv. på samme måde
som ”Madruten”. Med henblik
på at skabe større salg og
opmærksomhed omkring
havets produkter. Hvis
projektet igangsættes, vil der
være en relation til
turismeområdet.

Medarbejdertime
r/ukendt

I forslag

Politisk forslag

Medarbejdertime
r/ukendt

I forslag

Politisk forslag

3.
4.
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Styrkeområde TURISME

1.

Besluttede
aktiviteter/projekter
Datadreven
forretningsudvikling

Norden som marked

1.

Forslag til nye
aktiviteter/projek
ter
Anholt

Indhold

Økonomi

Status

Baggrund

Arrangement under
Internet Week
Denmark med sigte på
at få
turismevirksomheder
til at anvende digitale
løsninger i deres
forretningsudvikling.
Afvikles under projekt
CORA.
Turisme med afsæt i
Kattegatalliancen

Timer fra
sekretariat og
erhverv samt
IT/Digitalisering

Under
udvikling

Projekt CORA har
til formål at
afprøve nye veje
til digital inklusion
i udkantsområder.

Timer fra
I gang
erhverv samt
udgift til
mødeafholdelse
og
underleverandør

Administrativt
forslag.
Understøttende
indsats jf.
partnerskabsaftale
med Halmstad
Kommune

Indhold

Økonomi

Status

Baggrund

Oplevelsesbaseret
forretningsudvikling
for virksomheder på
Anholt
Udviklingsforløb for
virksomheder for at
realisere potentiale
for afsmittende
effekt af
højsæsonen

Timer fra erhverv
samt udgift til
mødeafholdelse og
underleverandør

I forslag

Administrativt
forslag.
Ordinære tilbud i
Erhvervsfremmes
ystemet er
sværere
tilgængeligt for
virksomheder på
Anholt. Således
kan der være
behov for en
indsats.
Senest afviklet i
2016

2.
3.
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Styrkeområde BYGGE OG ANLÆG

1.

Besluttede
aktiviteter/projekter
Årligt dialogmøde med
Dansk Byggeri

Indhold

Økonomi

Status

Årligt dialogmøde
mellem Norddjurs
Kommune og Dansk
Byggeri som
opfølgning på Dansk
Byggeri
erhvervsanalyse.
Afholdes i
september/oktober

Udgifter til
Senest
forplejning
afholdt
(driftsmidler) september
2019

Anbefaling fra
Dansk Byggeri.
Understøttelse
af
erhvervsklimaet
gennem dialog
og samarbejde

Forslag til nye
aktiviteter/projekter

Indhold

Økonomi

Baggrund

Status

Baggrund

1.
2.
3.
4.
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Potentiale GAMING

1.

Besluttede
aktiviteter/projekter
Projekt Baltic Sea
Game

2.

Støtte til Game Hub
Denmark

3.

Udvikling af
fastholdelsesstrategi
for gaming

Forslag til nye
aktiviteter/projekter

Indhold

Økonomi

Status

Baggrund

EU-projekt med
fokus på udvikling af
rammevilkår for
gamingvirksomheder.
Styrkelse,
konsolidering samt
forankring af Game
Hub Denmark som
Danmarks førende
miljø for spiliværksættere
Fastholdelsesstrategi
med det formål at
konsolidere gamingmiljøet i Grenaa

Afsat 63.000 kr.
fra EAU’s pulje i
2020.

I gang

Beslutning i EU
(erhvervsudvalget)

Afsat 400.000 kr.
fra EAU’s pulje i
hhv. 2020 og 2021

I gang

Beslutning i EAU

Udgifter til
medarbejdertimer
og
mødeafholdelse

I gang

Beslutning i EAU
(økonomisk støtte
til miljøet)

Indhold

Økonomi

Status

Baggrund

1.
2.
3.
4.
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Potentiale ”BUSINESS TO BUSINESS”

1.

2.

Besluttede
aktiviteter/projekt
er
Kattegatalliance

Indhold

Økonomi

Status

Baggrund

Partnerskab med
Halmstad med henblik på
at få effekt af
opgradering af
færgeruten mellem
Danmark og Sverige

Driftsmidler

I gang

Styrkelse af
erhvervet i
gadeplan

Workshops med henblik
på at gøre detailhandlen
mere opmærksom på
sociale medier til
markedsføring og salg.
Samarbejde med
erhvervsfremmesystemet

Driftsmidler i
forhold til
forplejning, i
øvrigt finansieret
af nationale
midler

Afviklet
i 2019

Indsats under
plan- og
udviklingsstrat
egi samt aftale
godkendt i
fagudvalg og
KB
En del af
erhvervsfrem
mesystemet

Forslag til nye
Indhold
aktiviteter/projekter

Økonomi

Status

Baggrund

1.
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Tværgående tiltag
Besluttede
aktiviteter/proje
kter
Udsendelse af
nyhedsmail 4
gange årligt

Indhold

Økonomi

Status

Nyhedsmail rettet mod
virksomheder

Medarbejder
timer

Udkommet 2
gange i 2019

2.

EAU holder
dialogmøder med
virksomheder og
institutioner

Udvalget henlægger møder
til
virksomheder/institutioner
med mulighed for dialog
med stedet

3.

Udveksling af
gode historier
mellem
erhvervsforening
er, eksempelvis
Erhverv Grenaa
og Norddjurs
Kommune

Tænke hinanden ind, når
der er gode historier på de
respektive områder, der
kan deles indbyrdes og
udadtil.

4.

Projekt
Fastholdelse i
uddannelse

5.

”Kattegatmøder”

Samarbejde i netværk på
tværs af Norddjurs
Kommune, Syddjurs
Kommune, DI, DB og
erhvervsskolerne på
Djursland. Netværkets
målsætning er: Ingen unge
uden læreplads, ingen
virksomhed uden lærlinge i
Syddjurs og Norddjurs
kommuner.
Møder for interessenter i
Norddjurs Kommune i regi
Kattegat-samarbejdet

Driftsmidler

Udsat pga.
covid-19

1.

Baggrund

Anbefaling fra
Dansk Industri.
Understøttels
e af
erhvervsklima
et gennem
dialog og
samarbejde
Dækkes af
Løbende. For Anbefaling fra
økonomiudv så vidt muligt Dansk Industri.
algets
afholdes
Understøttels
budget
EAU-møder
e af
’ude af
erhvervsklima
huset’
et gennem
dialog og
samarbejde
Medarbejder Møde
Understøttels
timer
mellem
e af
Erhverv
erhvervsklima
Grenaa og
et gennem
Norddjurs
dialog og
Kommune
samarbejde
afholdt
august 2019.
Løbende
dialog og
aktiviteter
Udgifter til
Næste
Administrativ
mødeforplej planlagte
beslutning
ning.
netværksmø
(Driftsmidler) de: forår
2020

Indsats under
plan- og
udviklingsstrat
egi samt aftale
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godkendt i
fagudvalg og
KB
Projekt i
arbejdsmarke
dsafdelingen

6.

Ægtefællejobbørs

Ægtefællejobbørsen er et
netværk mellem
virksomheder i Norddjurs.
Netværket kan aktiveres,
når en af virksomhederne i
netværket ansætter en ny
medarbejder, hvis
ægtefælle mangler
beskæftigelse, fordi
familien er flyttet til
kommunen pga.
ansættelsen.
Virksomheden inddrager
de øvrige virksomheder
med henblik på
ansættelsesmuligheder for
ægtefællen.

Jobcenteret/
kommunen
udsøger
tillige
mulighedern
e for job til
ægtefællen
og står for
faciliteringen
af
netværket.

I gang

7.

Projekt
Rekruttering til
havnen

Medarbejder
timer og
fondsmidler
fra Poul Due
Jensenfonden.

I gang

Projektet har
baggrund i en
undersøgelse
af
kompetencer
og barrierer
hos ledige

8.

Samarbejde med
Code of Care
vedr. småjobs

Medarbejdere fra
jobcenteret har fået plads i
Bæredygtighedens Hus på
haven, hvorfra de arbejder
med virksomheder på
havnen, der vil ansætte
kandidater, der mangler
arbejde.
Task Force med 20-25
virksomhedsledere med
det formål at samle og
inspirere
virksomhedsledere
etablere nye ansættelser
for ledige i Norddjurs
Kommune og at udbrede
det sociale ansvar. Task
Force virksomhederne går
forrest og ved hjælp af
deres netværk aktiverer de
øvrige virksomheder i
kommunen.

Budget fra
arbejdsmark
edsafdelinge
n.

I gang

En del af
udmøntningen
af
investeringsstr
ategien i
budget 20202023

Forslag til nye
aktiviteter/proje
kter

Indhold

Økonomi

Status

Baggrund
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1.

Afholdelse af
jobmesse i
juledagene

2.

Invitere
(universitets)stud
erende på
rundtur til
virksomheder i
Norddjurs

3.

Bæredygtighedsu
dvalg for hele
Djursland

4.

Mentorkorps
bestående af
erfarne
virksomhedsejer
e fra
virksomheder af
forskellig
størrelse

5.

Synlig
erhvervsservice

6.

Markedsføring af
den nye digitale
platform i
erhvervsfremmes
ystemet
”Grøn omstilling”
som et
erhvervsservicetil
bud

Norddjurs-virksomheder
inviterer unge, der er flyttet
ud af kommunen for at
studere, men er ’hjemme’ på
besøg i julen, til jobmesse. Her
kan de unge møde de lokale
virksomheder, og
virksomhederne får mulighed
for at præsentere sig selv
Præsentere Norddjurs’
virksomheder for studerende
fra videregående uddannelser
uden for Norddjurs.
Kan tænkes sammen med
jobmesse i juledagene.

Markedsføring
, leje af lokale
mv.

Afventer

Input fra
dialogmøde

-

Afventer

Fx uddeling af verdensmålspris
på Djursland.
Kan drøftes med erhvervs- og
beskæftigelsesudvalget i
Syddjurs Kommune
Støtte, coache og give viden til
iværksættere. Kan hjælpe med
at ’så frø’ hos unge i
grundskolens ældste årgange.
Tiltaget findes i regi af
Erhvervshuset.
EAU/forvaltningen kan være
facilitator i forhold til etablere
mentorkorpset.
Indgangen til
erhvervsfremmesystemets
muligheder og digitale
platform kan gøres mere
synlig, fx gennem kampagner
Sammen med
erhvervsforeninger og
virksomheder.
Synliggørelse af hvilke tilbud
og muligheder, der giver effekt
i forhold til grøn omstilling og
bæredygtighed. Fx kunne
Grønt Miljø Certifikat (GMC)
udvides til andre områder

-

Afventer

Input fra
Årsmøde
2019 samt
indsats
under
partnerskabs
aftale med
Aarhus
Universitet
Input fra
Dialogmøde
2019

Medarbejderti
mer

Afventer

Input fra
Dialogmøde
2019

Udgifter til
oplæg/ekspert
er, materialer,
medarbejderti
mer mv.
Udgifter til
oplæg/ekspert
er.

Afventer

Input fra
dialogmøde
2019

Afventer

Input fra
Dialogmøde
2019
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Tiltag i medfør af Covid-19

1.

Besluttede
aktiviteter/projekter
MorgenTALKS

2.

Opfølgning i forhold
til lokalt erhvervsliv

3.

Køb og støt lokalt i
Norddjurskampagne

Indhold

Økonomi

Status

Baggrund

Understøtte
arbejdet med
virksomhedernes
strategi,
målsætning salg
og markedsføring
på nye måder, evt.
i regi af
Bæredygtighedens
Hus
Dialogmøde med
det lokale
erhvervsliv med
henblik på
vurdering af
behov for
yderligere
initiativer til
understøttelse af
det lokale
erhvervsliv
Kampagne med
henblik på at få
kunderne tilbage
og understøtte og
markedsføre
lokale tiltag

Afventer nærmere
beskrivelse af konceptet,
inklusiv økonomi

Nærmere EAU 8. april
afklaring 2020
på EAUmøde 29.
april
2020

Ingen

I gang

EAU 8. april
2020

Bevilget 50.000 kr. til
erhvervsforeninger i hhv.
den østlige og vestlige
del af kommunen. I alt
bevilget 100.000 kr. fra
forligsaftalens pulje

I gang

EAU 8. april
2020
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