Vækst og udvikling i Næstved – også i fremtiden
Erhvervskonference ”Vores plads i verden” i Næstved den 23. oktober 2018
Ved Daniel Lillerøi, udvalgsformand, Plan- og Erhvervsudvalget, Næstved Kommune
DET TALTE ORD GÆLDER
Tak for introduktionen, Rasmus!
Det er dejligt at se så stort et fremmøde fra vores virksomheder! Det er nemlig jer, det handler om i dag!
Carsten har allerede kridtet banen op og spurgt til ”hvad det er, at virksomhederne skal leve af i fremtiden –
og hvad der det for en verden, som vi skal forholde os til?”
Det er nogle af de nogle spørgsmål, som vi i fællesskab skal forsøge at finde svar på i dag.
Plan- og Erhvervsudvalget blev nedsat efter kommunalvalget sidste år. Det skal I se som et udtryk for, at vi
er et byråd, som gerne vil styrke indsatsen over for erhvervslivet i Næstved Kommune.
Det handler også om at bakke op om Næstved Erhverv og sikre, at de har de bedst mulige rammer for deres
arbejde for erhvervet. Det er den opgave, som vi i udvalget har sat os for at løse.
Vi har forskellige roller at udfylde – erhvervslivet og kommune – og det vil jeg vende tilbage til senere.
Der er ingen tvivl om, at hele verden er under hastig forandring - og det mærker vi også i Næstved. De
globale strømninger og den økonomiske udvikling i verden berører også os. Det mærkede vi under den
seneste finanskrise og vi mærker det nu, hvor der er gang i hjulene. Og vi mærker det også, når vi i Næstved
skal konkurrere med resten af verden om varer, ydelser og arbejdskraft.
Sammen med mine kolleger i Plan- og Erhvervsudvalget besøgte jeg Tybjerggaard i august. I udvalget er vi
nemlig rundt og besøge virksomheder i forskellige brancher for at få deres syn på erhvervsudviklingen i
kommunen. Det gjorde virkelig indtryk at se Tybjerggaard og høre om en stor international virksomhed,
der eksporterer omkring 50% af sin produktion til resten af verden. Og som i øjeblikket oplever en voldsom
vækst. Tænkt sig, at de sender søer (sopolte) med fly til fjerne egne i verden som Vietnam, Mexico, Kina og
mange andre steder. Det er da imponerende!
Men samtidig står Bent og Susanne Jeppesen på Tybjerggaard også over for nogle udfordringer, som jeg
tror kendetegner dansk erhvervsliv generelt. Det handler fx om trusler udefra i forhold til eksport af varer
og produkter (svinepest/Rusland), konkurrencekraft, rekruttering af de rigtige medarbejdere og
generationsskifte.
Senere samme dag var vi på besøg hos iværksætterne Thomas Rune og Martin Sørensen fra MTM Service i
Holsted og blev meget klogere på, hvordan vi som kommune kan hjælpe iværksættere bedre på vej --- og
hvor skoen nogle gange trykker i mødet med det offentlige. Samtidig var det også fantastisk at møde én af
de mange virksomheder inden for erhvervsservice i Næstved, der lige nu oplever stor fremgang.
Et solidt afsæt i Næstved
Som Carsten nævnte, har vi et solidt afsæt i Næstved og skal heldigvis ikke starte fra bunden. I byrådet har
vi tidligere i år vedtaget en vision for, hvordan vi gerne vil have, at fremtiden skal se ud. For
virksomhederne har vi netop lagt vægt på, at der allerede er et stærkt fundament for fornyelse.

Vi kan selvfølgelig ikke komme udenom Holmegaard Glasværk og Kähler, når man taler om historiske
virksomheder Næstved. Og Kähler Design findes jo endnu - selvom den godt nok lige er blevet solgt til
Rosendahl. Det samme gør en anden og meget stor industrivirksomhed, nemlig Ardagh Glas i Holmegaard,
som samtidig er et rigtig godt eksempel på et væksteventyr inden for genbrug af glas og dermed cirkulær
økonomi. Vi kan godt være stolte af, at Danmarks eneste glasværk ligger i Næstved Kommune.
Vi er nemlig stolte over vores virksomheder - og vi er også dybt afhængige af dem som kommune.
Virksomhederne er nemlig med til at skabe jobs, omsætning og værdi for hele kommunen. På den måde er
de en del af grundlaget for fremtidens velfærd i Næstved Kommune.
Vi kan derfor glæde os over, at der er gang i hjulene: Hvis I ser jer omkring i Næstved by, så sker der også
her rigtig, rigtig meget i øjeblikket. Næstved er i vækst. Se bare byggeriet af Campus, nyt domicil til
Udlændingestyrelsen samt de to nye P-huse og meget andet.
Fokus på erhvervet og et servicetjek af erhvervsstrategien
I udvalget har vi som noget af det første kigget nærmere på den gode erhvervsstrategi, der i sin tid blev
udarbejdet af erhvervslivet, og som Næstved Erhverv har arbejdet med i de seneste 4 år for at skabe de
bedst mulige resultater.
Den holder stadig – og sammen med jer vil vi gerne være med til at give den et servicetjek.
Udgangspunktet for erhvervsstrategien har været, at vi skal udvikle os inden for de brancher, hvor vi i
forvejen står stærkt:
Det drejer sig om: Byggeri – Handel – Sundhed – Industri – Ressource City
Og vi er allerede nået rigtig langt – og har opnået resultater, som vi godt kan være stolte af. Lad mig give jer
et par eksempler:
•

•

•

•
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Vi ved, at handelslivet er rigtig vigtigt for Næstved. Det glæder mig derfor meget at se de store
investeringer, der nu er banet vejen for på detailhandelsområdet i Næstved – med Næstved
Storcenter, boksbutikker og forretningsudvikling i Holsted samt en massiv satsning på Næstved
bymidte.
Bymidtestrategi med stor inddragelse. Vi har afsat 25 mio kr. over de næste 10 år til at styrke og
udvikle bymidten og føre bymidtestrategien ud i livet --- nu skal ejendomsbesidderne også på
banen. Det er jer, der skal skabe livet og udfolde potentialet i bymidten – og vi som kommune har
nu skabt rammerne for dette.
Arbejdskraft er nøglen til succes for virksomhederne – og i Arbejdskraftalliancen har vi som noget
nyt formået at samle alle offentlige aktører som fx jobcenter, uddannelser m.fl., så vores
virksomheder kun skal gå ét sted hen for at få hjælp til rekruttering, opkvalificering og fastholdelse
af medarbejdere. Vi ved, at kvalificeret arbejdskraft vil være én af vækstdriverne i fremtiden.
Vi har etableret én indgang til kommunen for virksomheder igennem Næstved Erhverv og sat
fokus på erhvervsservicen. Næstved Kommune blev fx Sjællandsmester i 2017 i behandlingstid på
byggesager. Vi arbejder generelt med at forbedre erhvervsservicen og sagsbehandlingen over for
virksomhederne.
Med Ressource City har vi lagt grundstenen til vækstområdet cirkulær økonomi. Vi er ikke i tvivl
om, at ”grøn omstilling” og bæredygtige løsninger – som Carsten også var inde på – har et kæmpe
forretningspotentiale i fremtiden.

•

Infrastrukturen i kommunen er utrolig vigtig for erhvervslivet. Vi kan bl.a. glæde os over de nye
omfartsveje rundt om Næstved. Vi vil også fortsat lægge pres på Christiansborg, så motorvejen til
Rønne kan blive en realitet.

Dette er kun et lille udvalg af de mange indsatser og resultater i de forgangne fire år, som jeg kunne nævne.
Der er selvfølgelig også mange områder, hvor der er plads til forbedring
Nu står vi så over for at skulle revidere vores erhvervsstrategi. Og det er her, at vi rigtig gerne vil have jer
med i arbejdet.
For Plan- og Erhvervsudvalget er det nemlig vigtigt, at det lokale erhvervsliv er en del af denne proces.
Og så er vi tilbage ved spørgsmålet om, hvad virksomhederne skal leve af i fremtiden – og hvad er det for
en verden, som vi skal forholde os til?
Det er nemlig jer - som lokale virksomheder - der skal komme med bud på svaret. Så vi kan få en fælles
strategi for, hvad vi skal med erhvervslivet i fremtidens Næstved - og hvad der det for en verden, som vi
skal forholde os til.
Vi har forskellige roller – erhvervslivet og kommunen.
Det er jer som virksomheder, der skal skabe væksten og spotte nye trends og forretningsmuligheder i
Danmark og ude omkring i verden. Det er jer, der skal udnytte de nye teknologiske muligheder og sikre, at
vi også fremover er effektive, innovative og konkurrencedygtige.
I Næstved Kommune kan vi være med til at skabe de rigtige rammer for, at I kan lykkes.
Det kan være i det helt daglige, hvor vi sikrer en god sagsbehandling ved byggesager og tilladelser, bringer
jobcentret i spil i forhold til rekruttering af nye medarbejdere eller sørger for at koble virksomheder og
uddannelser, så vi også har de rigtige uddannelser og kvalificeret arbejdskraft i Næstved.
Det handler også om mere overordnede indsatser, når Plan- og Erhvervsudvalget (og byrådet) igennem
vores arbejde fx satser på bymidten og udvikling af havnen som en del af byen, nye erhvervsgrunde,
infrastruktur, nye udviklingsområder til turisme og tiltrække nye erhvervsrettede uddannelser til
kommunen.
Det hele hænger sammen: et stærkt erhvervsliv, kvalificeret arbejdskraft, de rigtige uddannelser og
attraktive steder at bosætte sig.

Jeg glæder mig til, at vi skal tale sammen om disse muligheder – både her i salen og ude hos jer i
virksomhederne. Så vi sammen kan sætte nogle ambitiøse mål for, hvad vi gerne i fællesskab vil opnå.
Vi vil gerne dialog og samarbejde – og håber, at vores nye erhvervsstrategi kan blive et fælles afsæt for
fremtidens erhvervsudvikling i Næstved Kommune.
Tak fordi I lyttede med.

