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Erhvervspolitikken angiver rammerne for samarbejdet med erhvervslivet og viser den retning, 
Norddjurs Kommune ønsker at bevæge sig i på erhvervsområdet. Politikken er udarbejdet i respekt 
for Norddjurs Kommunes plan- og udviklingsstrategi.  
 
Jf. kommunens strategiske udviklingsgrundlag, har Norddjurs Kommunes vision fokus på: 

 Et liv med muligheder 
 Alle med  
 Vækst i job 
 Gode forbindelser 

 
Norddjurs Kommune tager aktivt et medansvar for en bæredygtig udvikling også på 
erhvervsområdet, jf. kommunens principper for bæredygtighed. Bæredygtighed er en afgørende 
forudsætning for at kommunens virksomheder og erhvervsliv kan udvikle sig. Øget vækst, velfærd 
og velstand er ikke en trussel mod bæredygtigheden, og bæredygtighed er deres forudsætning. 
Den balance skal tænkes ind i erhvervspolitikkens implementering over alt i organisationen. Det 
er formålet med denne politik at understøtte det. 
 

BÆREDYGTIGE PARTNERSKABER 
Det er en gennemgående arbejdsform i Norddjurs Kommune, at udvikling og drift sker i 
bæredygtige partnerskaber mellem kommunen og samarbejdspartnere lokalt, regionalt og 
(inter)nationalt, til eksempel med én indgang for virksomheder, partnerskabet Kattegatalliancen 
og via samarbejdet i Business Region Aarhus og EU-kontoret. Dermed fremmes udveksling af 
relevant information, synergi og mulighed for at åbne markeder uden for kommunen og tiltrække 
regionale, nationale og internationale investeringer og ressourcer. 

 
EN ERHVERVSVENLIG OG BÆREDYGTIG KOMMUNE 
Norddjurs Kommune understøtter, at det er let at drive og udvikle virksomhed.  Norddjurs 
Kommune har mange små og mellemstore virksomheder. Tilsammen danner disse virksomheder 
sammen med de større virksomheder stærke og fleksible netværk i erhvervsstrukturen. Norddjurs 
Kommune arbejder i sin samlede indsats for, at der er gode rammebetingelser for disse netværk 
og deres udvikling. 
 
Norddjurs Kommunes erhvervspolitik har udgangspunkt i en effektbaseret styringsmodel og 
udvikling og fortsat styrkelse af service og servicekultur. Fokus for politikken er at formidle 
virksomhedernes behov og igangsætte initiativer i den samlede kommunale indsats, der styrker 
virksomhedernes rammevilkår i Norddjurs.  

 
Kommunens samlede tilbud skal understøtte mulighederne for at drive erhverv ved at tiltrække 
arbejdskraft, sikre adgang til bæredygtig energi og udbygningen af en tidssvarende fysisk og virtuel 
infrastruktur. Prioriteringen i dette arbejde retter sig mod områder med en dokumenteret vækst eller et 
dokumenteret potentiale herfor.  
 
Der er tale om særlige erhvervsmæssige styrker inden for brancherne produktion, turisme, fødevarer- og 
jordbrug samt bygge- og anlæg. Logistik er et potentialeområde i kraft af en positive udvikling, med 
flere centrale aktører og er et område, der rummer yderligere vækstmuligheder.  


