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Rammer for udmøntning af støtte fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Nærværende notat beskriver rammerne for udmøntning af støtte fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets
pulje samt støtte fra andre specifikke budgetbeløb på udvalgets område. Rammerne er forankret i beslutninger i Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse og i lovgivningen.
Prioriteringer besluttet af erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Udover nedenstående beskrevne rammer har erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget besluttet at prioritere følgende ved
udmøntning af støtte:
• Initiativer, hvor kommunen kan indgå i bæredygtige partnerskaber med flere samarbejdspartnere
• Initiativer, der afbøder følgevirkningerne for det lokale erhvervsliv på grund af Covid-19 situationen og andre
opståede behov
• Initiativer med en målbar effekt
Baggrund for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje er en sammenlægning af to lige store puljer på hver 1 mio. kr. fra henholdsvis
erhvervsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget, da disse to udvalg blev lagt sammen fra 1. januar 2018 i forbindelse med
konstitueringen efter valget i 2017. Efterfølgende blev den samlede pulje reduceret til 1 mio. kr. årligt fra budget 2019.
Udvalgets pulje kan benyttes til at støtte interne eller eksterne initiativer indenfor erhvervs- og/eller arbejdsmarkedsområdet i respekt af eksisterende udbud og indgåede aftaler på området.
Politiske rammer besluttet af kommunalbestyrelsen
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje
Udmøntning af støtte fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje skal ske i overensstemmelse med de gældende
politiske prioriteringer på udvalgets område samt Norddjurs Kommunes Vision og Plan- og udviklingsstrategi.
Jf. kommunalbestyrelsens beslutninger på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet - herunder politik, strategier og budgetaftaler, skal erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje udmøntes, så midlerne bidrager til at understøtte Norddjurs
Kommunes erhvervsmæssige styrkeområder og potentialer. Der er øremærket 0,150 mio. kr. årligt af puljemidlerne til
det erhvervsmæssige styrkeområde fødevarer.
Initiativer, der støttes af puljemidler, skal have fokus på dokumenteret vækstpotentiale inden for brancher med gode
beskæftigelsesmuligheder. Endvidere kan puljen understøtte aktiviteter, der medvirker til, at arbejdsstyrken i Norddjurs
har kompetencer, der matcher virksomhedernes behov.
Nedenfor er de væsentligste aktuelle beslutninger/prioriteringer.
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Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik
Indsatser efter erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken har fokus på virksomheder med dokumenteret vækstpotentiale
inden for brancher med gode beskæftigelsesmuligheder (jf. arbejdsmarkedsbalancen).
Erhvervsstrategi 2020-2021
Kommunen har fokus på egne dokumenterede styrker, hvor der er en stærk position, eller områder, hvor der er en positiv
udvikling i gang, som rummer vækstmuligheder i fremtiden.
Kommunen har fire erhvervsmæssige styrkeområdet: produktion, turisme, fødevarer samt bygge- og anlæg. Det betyder,
at udvalget kan bidrage til at skabe erhvervsmæssig vækst ved at understøtte og igangsætte projekter, som bidrager til
at styrke de fire områder.
Endvidere har Norddjurs to erhvervsmæssige potentialer: digitale spil og handel mellem virksomheder, der med den rette
indsats kan generere nye arbejdspladser og nye vækstområder.
Arbejdsmarkedsstrategi 2020-2021
Arbejdsmarkedsstrategien har som mål at medvirke til at skabe de bedst mulige rammevilkår for at tiltrække nye virksomheder og udvikle de eksisterende virksomheder i området. Det skal blandt andet gøres ved at udvikle og tiltrække en
engageret og velkvalificeret arbejdskraft til virksomhederne både på kort og lang sigt.
For at sikre en stadig udvikling af beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune er det afgørende med en god og løbende
dialog med arbejdsmarkedets parter og andre interessenter. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget tager initiativ til et
årligt dialogmøde mellem erhvervs- og arbejdsmarkedsområdernes fælles samarbejdspartnere.
Covid-19
I forbindelse med Covid-19 situationen blev forligskredsen den 27. marts 2020 enige om en række initiativer, bl.a. en
erhvervspakke. I den sammenhæng kan erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget inden for udvalgets rammer tage initiativ
til yderligere indsatser for at understøtte det lokale erhvervsliv og virksomheder.
Budgetaftaler
I Budgetaftale 2020 blev puljen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt for at styrke mulighederne for at understøtte kommunens
styrkepositioner og bæredygtige partnerskaber på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet. Af de 0,3 mio. kr. prioriteres
0,150 mio. kr. til en fortsat tilstedeværelse på Food Festival, deltagelse i den nationale alliance på fødevareområdet samt
netværksskabende aktiviteter for at koble Det Grønne Museum, Skovskolen og Gl. Estrup herregård.
Andre specifikke budgetbeløb på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget område
I budgetaftale 2021 er der afsat 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022 til at udvikle samarbejdet i forbindelse med partnerskabsaftale
i regi af FN's verdensmål samt samarbejde med erhvervsforeningerne om at handle lokalt. Endvidere er der afsat 0,3 mio.
kr. i 2021 til en iværksætterpakke, herunder evt. forsøg med mikrolån.

Øvrige rammer for udmøntning af støtte
Der kan ydes støtte til formål, kommunen selv har hjemmel i lovgivningen til at varetage. Herunder kommunalfuldmagten
og uskrevne retsgrundsætninger. Støtte skal udmøntes i respekt af eksisterende udbud og indgåede aftaler på området.
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Kommunen kan indenfor visse grænser støtte det lokale erhvervsliv i form af information og markedsføring, dog må det
ikke have karakter af driftstilskud.
Kommunens erhvervsfremmeaktiviteter skal være bredt tilgængelige for virksomhederne. De skal kunne benyttes af alle
virksomheder i kommunen, som har en potentiel interesse heri. Aktiviteterne kan dog målrettes særlige grupper/brancher, men det er afgørende, at ingen virksomhed indenfor gruppen/branchen er afskåret fra at drage nytte af den.
Praktisk omkring ansøgning til udvalget
Eksterne parter kan søge midler fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje via et ansøgningsskema, som findes på
Norddjurs Kommunes hjemmeside. Ansøgninger behandles fire gange årligt - på udvalgsmødet i april med ansøgningsfrist
5. marts, på udvalgsmøde i juni med ansøgningsfrist 5. maj, på udvalgsmøde i oktober med ansøgningsfrist 5. september
samt på udvalgsmødet i januar med ansøgningsfrist 5. december. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget vil derudover til
enhver tid kunne iværksætte initiativer.
Krav til ansøgning fremgår af ansøgningsskemaet
• Beskrivelse af projekt/initiativ
• Varighed
• Omfang - herunder antal deltagere og samarbejdspartnere
• Forventet effekt, herunder afbødning af følgevirkninger pga. Covid-19 og hvordan effekten opgøres
• Specificeret budget
• Andre steder, der er ansøgt
• Ved tilbagevendende begivenhed beskrives tidligere års omfang og finansiering
• Evaluering til udvalget efter afslutning og evt. løbende
• Sammenhæng til erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken, herunder FN's verdensmål 4, 8 og 12
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