Erhvervs- og
beskæftigelsespolitik

Vækst og høj beskæftigelse omkring Danmarks smukkeste fjord
Visionen for Mariagerfjord Kommune er, at der omkring Danmarks smukkeste fjord skal være attraktivt at bo, leve og arbejde. Vi ønsker fortsat vækst, udvikling og et stigende antal arbejdspladser i hele Mariagerfjord Kommune og vil understøtte lokalt forankrede initiativer. Med en fælles erhvervs- og beskæftigelsespolitik er det målet at styrke og integrere
indsatsen på tværs af virksomhedernes og arbejdskraftens interesser.
Beliggenheden mellem det østjyske bybånd og Aalborg understøttet af en solid infrastruktur er en styrkeposition for
området, idet det giver adgang til yderligere kvalificeret arbejskraft og effektive transportløsninger for lokale virksomheder og til et stort antal jobmuligheder for kommunens borgere.
Effektive løsninger på erhvervslivets behov
Det er afgørende for en effektiv og værdiskabende
erhvervs- og beskæftigelsesindsats, at vi tager afsæt i
erhvervslivets behov og tilpasser vores løsninger dertil.
Derfor vil vi:
• Have fokus på løsninger, som vi skaber sammen med
virksomhederne ud fra en imødekommende, hurtig og
smidig sagsbehandling.
• Arbejde for en styrket gensidig forståelse mellem kommunens medarbejdere og virksomheder med henblik
på at sikre, at udfordringer på kort og lang sigt identificeres og matches med konstruktive og realiserbare
løsninger.
Sikre kvalificeret arbejdskraft, der matcher virksomhedernes behov
Det er vigtigt, at lokale virksomheder både på kort og
lang sigt kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. For den
enkelte borger er det væsentligt løbende at udvikle sine
kompetencer. Et højt uddannelsesniveau giver bedre
beskæftigelsesmuligheder og højere beskæftigelsesfrekvens.
Derfor vil vi:
• Arbejde med en beskæftigelsesindsats, der tager afsæt
i virksomhedernes behov og hvor det er et fælles ansvar
at sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft og sikre flest mulige et job.
• Understøtte mulighederne for et meningsfuldt arbejdsliv for alle borgere.
• Sigte efter at højne uddannelsesniveauet i kommunen
på alle niveauer.
Klynger som vækstaccelerator
Det er væsentligt, at vi understøtter udviklingen af vækst
og høj beskæftigelse gennem støtte til områdets stærke
og spirende virksomhedsklynger
Derfor vil vi:
• Styrke og udvikle lokale klynger for at skabe vækst.
• Fastholde og udvikle antallet af statslige og regionale
arbejdspladser i kommunen.
• Arbejde for, at der skabes nye arbejdspladser inden for
mere videntunge sektorer bl.a. energi og clean techområdet.
Mariagerfjord – et godt sted at starte virksomhed
Vi vil fastholde og styrke vores position blandt de bedste danske kommuner, når det handler om iværksætteri,
vækst for iværksættere og innovation i eksisterende virksomheder og indenfor nye sektorer.

Derfor vil vi:
• Stærkt understøtte iværksættere og nye virksomheder
med rådgivning, service og attraktive lokale
finansieringsmuligheder.
• Skabe positiv opmærksomhed om mulighederne for at
starte ny virksomhed.
Attraktivt erhvervsmiljø for eksisterende og nye virksomheder
Det er afgørende, at vi vedvarende har fokus på at tilbyde
et attraktivt erhvervsmiljø for eksisterende og nye virksomheder.
Derfor vil vi:
• Sikre, at vores planlægning af infrastruktur, erhvervsog boligarealer er proaktiv.
• I samspil med erhvervslivet og lokale ildsjæle medvirke
til at tiltrække nye borgere, virksomheder og gæster ved
branding af Mariagerfjord Kommune.
• Gøre områdets attraktive muligheder og placering
synlig for danske og udenlandske virksomheder, der
overvejer at flytte deres virksomhed og yde dem god
service efterfølgende.
• Medvirke til at skabe udvikling og vækst i Nordjylland
gennem aktiv deltagelse i Business Region North Denmark mv.

Bedre grundvilkår for vækst og
højere beskæftigelse
For at sikre dette lægger vi vægt på følgende principper i vores indsatser:
Sammenhængende
Konkrete indsatser og løsninger skal tænkes sammenhængende og på tværs af forskellige perspektiver og interesser.
Samskabende
Vi vil facilitere, at forskellige aktører involveres i
arbejdet, så de i samskabende samspil bidrager til
at skabe vækst og højere beskæftigelse og tager
medansvar for at skabe varige, værdiskabende
løsninger.
Samtidige
Kommunens ansatte og de forskellige aktører i de
enkelte indsatser og sager skal sikre fremdrift,
kvalitet og effektive løsninger ved en samtidig
indsats.

