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Erhvervs- og turismepolitik

FORORD
Ny lov om erhvervsfremme - nye muligheder.
Når 2018 bliver til 2019 træder en ny lov om erhvervsfremme i kraft.
Lovens formål har været at gøre det nemmere for virksomheder og
iværksættere at få den fornødne vejledning. Midlet har været en forenkling af hele erhvervsfremmesystemet; det skal være lettere som
virksomhed at orientere sig i de mange tilbud.
Det skal også være endnu lettere at drive virksomhed i Randers
Kommune. Kommunen varetager en række virksomhedsrettede
myndighedsopgaver, som vi skal levere hurtigt og effektivt.
Vores virksomheder skal have gode vækstbetingelser ved at sikre
rammer, som understøtter virksomhedernes drift og udvikling. I
erhvervsmålinger angiver vores virksomheder, at særligt en velfungerende infrastruktur og adgang til kvalificeret arbejdskraft, er de
vigtigste rammebetingelser for vækst. Med denne politik vælger vi at
prioritere disse to indsatser højt.
Erhvervs- og turismepolitikken rummer en række elementer og indsatser, der understøtter arbejdet med at realisere FN´s 17 verdensmål.
Randers Kommune ønsker at skabe rammerne for en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig vækst i kommunens virksomheder.
Randers Kommunes erhvervsstruktur byder på unikke potentialer,
og i denne politik er særligt turismeområdet, iværksætteri, produktionserhvervet og vores detailhandel udpeget som særlige indsatsområder, da vi tror på, at der kan skabes mange arbejdspladser inden for
områderne.

Torben Hansen			
Borgmester			

Claus Omann Jensen
Formand for udviklingsudvalget
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TURISME
Turisme er et globalt vækstområde med potentiale til at styrke
væksten i Randers Kommune. Øget turisme skaber vækst i en
række afledte brancher og styrker på den måde det økonomiske
udgangspunkt for Randers Kommune.
Tendenserne inden for turisme peger i retning af, at besøgende søger unikke, autentiske turismeoplevelser af en høj kvalitet. Randers Kommune har et godt fundament for at efterkomme den moderne
turists’ høje krav til en destination. For at forløse det store potentiale for øget turisme i Randers kræves
en koordineret, strategisk og målrettet indsats. Vi ved reelt ikke meget om vores turister, og derfor skal vi
oparbejde viden om turisterne  og vælge hvilke turister, vi godt kunne tænke os flere af i fremtiden.
Randers Kommune skal således arbejde målrettet på at sikre bedre vilkår for turismeerhvervet, holde
fokus på vores egen fortælling og udvikle vores turismeindsats.

MÅL OG HANDLINGER
Vi vil arbejde for at styrke samarbejdet på tværs af kommunens attraktioner og samarbejde strategisk
med eksterne samarbejdspartnere, som kan understøtte turismen i Randers. Det vil vi gøre ved at
• Indsamle viden om vores turister om hvem de er, hvor de kommer fra, og hvordan de bruger vores
attraktioner, herunder vurdere de forskellige turisters økonomiske potentiale.
• Forløse Randers Kommunes potentiale som endags-destination med afsæt i tiltrækning af turister, der
overnatter i omkringliggende sommerhusområder på Djursland og er på storbyferie i Aarhus.
• Identificere og udforme en kernefortælling for turisme i Randers Kommune.
• Optimere den lokale koordination, så gæstens totaloplevelse optimeres.
• Indgå strategiske turismepartnerskaber og samarbejder med relevante aktører med henblik på gensidig markedsføring og krydssalg, så vi kan koorinere indsatsen og tiltrække flere turister. Her er der et
særligt potentiale for at samarbejde med aktører på Djursland og i Aarhus samt Gudenåkommunerne.
Vi vil udvikle nye og eksisterende attraktioner, så vi kan tiltrække flere turister. Det vil vi gøre ved at
• Tiltrække investeringer til udvidelse af hotelkapaciteten.
• Understøtte udvikling og realisering af nye originale attraktioner.
• Samarbejde med eksisterende attraktioner om udviklingsaktiviteter.
• Udvikle strategiske partnerskaber med universiteter, attraktioner og Randers Kommune omkring
Randers Regnskovs arbejde med biodiversitet.
• Fremme udviklingen af rekreativ infrastruktur for outdoorturisme, særligt langs Gudenåen og Randers
Fjord.
• Understøtte tiltrækning og afholdelse af events, der kan sætte Randers på verdenskortet.
Vi vil styrke vores gæsteservice ved at møde vores turister, hvor de er. Det vil vi gøre ved at
• Udvikle vores digitale gæsteservice.
• Placere turistservice og information ved relevante lokationer og events med mange besøgende.
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ERHVERVSSERVICE
For virksomhederne er den kommunale sagsbehandling en vigtig
rammebetingelse. Derfor har vi etableret Erhvervsservice som er
etableret på tværs af fagforvaltninger og skal sikre, at virksomhederne oplever en helhedsorienteret sagsbehandling. For virksomhederne betyder det én indgang til forvaltningen.
I Randers Kommune er vi gået skridtet længere, og har lavet en koordineret virksomhedsopsøgende indsats med konsulenter fra uddannelsesinstitutionerne, jobcenter og erhvervsfremmesystemet.

MÅL OG HANDLINGER
Randers Kommunes erhvervsservice har til formål at give virksomhederne en smidig, kvalificeret  og
professionel sagsbehandling, således virksomhederne opfatter kommunen som en attraktiv og værdifuld samarbejdspartner. Randers Kommunes myndighedsbetjening skal derfor være hurtig og kvalificeret, og samtidig vil vi understøtte et velfungerende lokalt erhvervsfremmesystem, hvor virksomheder
oplever et smidigt og effektivt samspil mellem den basale erhvevsservice og specialiserede erhvervsservice. Det vil vi gøre ved at
• sikre at vores medarbejdere har de fornødne kompetencer til at myndighedsbetjene virksomhederne
bedst muligt.
• forsat koordinere vores virksomhedsopsøgende indsatser på tværs af uddannelsessektor, beskæftigelsessytemet og erhvervsfremmesystemet.
• markedsføre vores services overfor virksomhederne.
• foretage løbende evalueringer af henvendelser til erhvervsservice.
• tilbyde kvalificeret 1:1 vejledning til virksomheder både i den lokale basale erhvervsvejledning og den
specialiserede erhvervsvejledning.
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ARBEJDSKRAFT
Virksomhedernes vigtigste ressource er arbejdskraft, og virksomhedernes produktivitet hænger tæt sammen med arbejdskraftens
kvalifikationer og kompetencer.
Arbejdskraftens tilgængelighed og kompetencer understøttes via et samspil mellem vores erhvervspolitik, beskæftigelsespolitik og uddannelsespolitik.

MÅL OG HANDLINGER
Vi ønsker at styrke produktiviteten samt udviklings- og vækstpotentialet i lokalområdets virksomheder.
Derfor vil vi være med til at styrke forudsætningerne for opkvalificering af den arbejdskraft, som virksomhederne har til rådighed, så arbejdsstyrken i Randers Kommune bliver så kompetent og kvalificeret
som muligt. Samtidig vil vi arbejde for, at udbuddet af arbejdskraft i Randers Kommune modsvarer virksomhedernes efterspørgsel. Det vil vi gøre ved at
• bidrage positivt til virksomhedernes kvalifikations- og kompetenceafklaring af arbejdsstyrken.
• understøtte efter- og videreuddannelse af den lokale arbejdsstyrke i henhold til virksomhedernes
behov.
• sikre et samarbejde mellem erhvervsfremmesystemet og Jobcenter Erhverv.
• Udvikle samarbejder mellem kommunen, universiteter og lokale virksomheder, som kan tilføre lokale
virksomheder højt specialiseret viden.
Arbejdskraftens uddannelsesniveau skal højnes frem mod 2021, så det nærmer sig regionsgennemsnittet. Det vil vi gøre ved at
• styrke dialogen med de lokale uddannelsesinstitutioner om udviklingstendenser på uddannelsesområdet i forhold til udviklingen i erhvervsstrukturen i Randers kommune.
• understøtte uddannelsesinstitutioners og virksomhedernes indsats for at skabe flere lærepladser og
praktikpladser
• undersøtte, at de unge mennesker vælger en erhvervsuddannelse.
Andelen af medarbejdere i Randers Kommunes virksomheder med lang videregående uddannelse skal
stige og nærme sig regionsgennemsnittet. Det vil vi gøre ved at
• samarbejde med universiteterne om match-making, så virksomhederne får adgang til højtuddannet
arbejdskraft.
• aktivt få studerende fra mellemlange og lange videregående uddannelser til at betragte Randers Kommunes virksomheder som et naturligt sted at gøre karriere.
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IVÆRKSÆTTERI
Udvikling af nye virksomheder er et vigtigt omdrejningspunkt for
vækst og jobskabelse. Iværksættere bidrager med innovation,
nytænkning og dynamik, og Randers Kommune vil bidrage til at
flere virksomheder starter op og at overlevelsesraten øges.  
Som følge af den nye lov om erhvervsfremme reorganiseres erhvervsfremmeindsatsen i 2019. Det betyder, at den lokale vejledningsindsats dels skal foregå via lokale 1:1 vejledninger og dels via en digital vejledningsplatform. Den specialiserede virksomhedsvejledning varetages fra 2019 af et regionalt erhvervshus og de nationale erhvervsfremmeordninger.

MÅL OG HANDLINGER
Vi ønsker at have en etableringsrate for iværksættere, der er stigende. Det gør vi ved at
• understøtte iværksættermiljøer, hvor iværksættere kan inspireres af hinanden.
• udbrede kendskabet til iværksætteri i folkeskole og på de videregående lokale uddannelsesinstitutioner.
• tilbyde førstartere og iværksættere vejledning inden for rammerne af den lokale vejledning og den
digitale platform.
• facilitere relevante netværk for unge virksomheder.
• styrke den opsøgende indsats over for vækstparate og potentielle vækstvirksomheder og henvise
disse videre til Erhvervshuset.
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INFRASTRUKTUR
Randers Kommunes infrastruktur rummer et stort potentiale.
Med en aktiv erhvervshavn, E45, togstation og flere
nærliggende lufthavne er virksomhederne givet et godt
infrastrukturelt udgangspunkt.
Den digitale infrastruktur er ligeledes central for virksomheder, og adgang til højhastighedsbredbånd og
god mobildækning er afgørende rammebetingelser for at kunne anvende moderne teknologi i virksomhederne.

MÅL OG HANDLINGER
Vi vil have en fysisk infrastruktur, der effektivt kobler Randers Kommune med den øvrige omverden,
således at arbejdskraft og varer kan transporteres effektivt. Det vil vi gøre ved at revidere vores infrastrukturplan, hvor de fremtidige indsatsområder fastlægges og
• i samarbejde med Business Region Aarhus arbejde på at sikre 3 spor på E45 fra Vejle til Randers Nord.
• arbejde målrettet på at etablere yderligere broforbindelser over Randers Fjord (klimabroen og den østlige broforbindelse).
• forsat arbejde på realiseringen af en letbaneforbindelse mellem Randers og Aarhus. Som alternativ
til en letbane til Randers kan andre muligheder overvejes for eksempel en såkaldt BRT-løsning (Bus
Rapid Transit), hvor busserne kører i deres helt egen bane.
Randers Havn spiller en central rolle i infrastrukturen, og udflytningen af Randers Havn til de nye havneanlæg øst for den nuværende havn, er et vigtigt element i Byen til Vandet. Derfor vil vi
• understøtte udflytningen af Randers Havn.
• etablere en ny havnevej.
• bistå nuværende havnevirksomheder med at reetablere sig på de nye havnearealer.
Den digitale infrastruktur er et afgørende element i virksomhedernes rammebetingelser. Derfor vil Randers Kommune understøtte en god mobildækning i kommunen samt arbejde for at udbrede adgangen til
højhastighedsbredbånd. Det vil vi gøre ved at
• understøtte bredbåndsprojekter, der etablerer bredbånd i kommunens store landdistrikt
• anvende Randers Kommunes wan-aftale til at øge virksomhedernes adgang til højhastighedsbredbånd.
• anvende Randers Kommunes nye mobilaftale til at sikre god oplevet mobildækning i minimum 98 %
af kommunens bebyggede matrikler – bl.a. via opsætning af mobilmaster.
• samarbejde med udbydere om etablering af passiv infrastruktur.
• i samarbejde med private aktører understøtte udbredelsen af gratis Wi-Fi i byrummet.

35.-40.000 biler på Randersbro pr. dag
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DETAILHANDEL
Randers Kommune har altid haft en stor detailhandelssektor.
Det skyldes byens geografiske placering som gør, at Randers har
et meget stort opland, der tiltrækker handlende.
I Randers by er detailhandlen placeret i midtbyen og i aflastningscentret Paderup. De to handelscentre
har hver deres muligheder og potentialer, og målet er, at de begge styrkes og vokser. Udviklingen af de to
handelscentre skal ske i tæt samarbejde med butikkerne. Randers Kommune har i 2018 ansat en midtbykoordinator, der i tæt koordinering med detailhandlen og andre relevante aktører skal sikre, at midtbyens potentialer forløses. Der skal derfor udarbejdes en midtplan.

MÅL OG HANDLINGER
Vi vil styrke Randers by som et attraktivt handelscenter. Inden for rammerne af den kommende midtplan vil vi
• styrke samarbejdet mellem de aktører, der har interesse i at tiltrække turister og handlende i Randers
Kommune.
• udvikle BIDs (Business Improvement Distrikcts) på nærområder i midtbyen sammen med butikker,
cityforening, bygningsejere og kommune, således vi kan skabe mere attraktive fysiske rammer for
butikker.
• lave attraktive byrum, der øger kvaliteten af de handlendes oplevelser ved at handle i Randers by.
• arbejde med tiltrækning af butikker og relevante aktiviteter i tomme butikslokaler i midtbyen i regi af
et detailhandelsberedskab.
• arbejde med tiltrækning af investeringer til byudvikling.
• arbejde med integration af smartcity løsninger i byrummet.

FREMSTILLING
Randers Kommune har en styrkeposition inden for
fremstillingsvirksomheder.
Der er mange arbejdspladser i sektoren og særligt indenfor områderne plast, møbler og metal har vi en
styrkeposition. Industrien har en jobskabelseseffekt, der smitter positivt af på det øvrige samfund. En
arbejdsplads i industrien skaber 0,95 arbejdsplads i en række andre brancher.

MÅL OG HANDLINGER
Vi vil fastholde og skabe nye typer af industriarbejdspladser i Randers Kommune, og fremstillingsvirksomhedernes skal have optimale betingelser for at øge konkurrencekraften og produktiviteten. Det
understøtter vi ved at
• facilitere netværk for industrivirksomheder med henblik på vidensdeling og etablering af partnerskaber.
• bidrage til at vores industrivirksomheder får adgang til højt specialiseret viden og rådgivning fra nationale GTS´er og vidensmiljøer.
• facilitere projektsamarbejder mellem universiteter og lokale industrivirksomheder, der kan understøtte innovation.
• positionere Randers Kommune som en af regionens naturlige centre for højteknologisk produktion.
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