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Erhvervslivets stemmer aner
bedring efter år med tumult
VISION: Indgået
budgetaftale, hvor
kun Enhedslisten
står udenfor, og
ansættelsen af en
kommunaldirektør,
der deler visionerne,
er godt nyt for
kommunen, mener
formænd for såvel
erhvervsråd som
erhvervscenter. De
mener, at vejen nu
er banet og ryddet
for de allerværste
udfordringer.

Af Carsten Lysdal
SLAGELSE: Det er ingen
hemmelighed, at et politisk
betændt samarbejdsklima
har gjort livet svært og ikke
mindst haft solid indvirkning på den nylige erhvervsklima-undersøgelse, i regi
af Dansk Industri, hvor Slagelse Kommune drattede 72
pladser ned ad ranglisten.
Fra nummer 13 til 85, hvor
man på særligt image-fronten led skibbrud i en ganske
usædvanlig art.
Både Slagelse Erhvervsråd
og Slagelse Erhvervscenter
ser dog nu fremad, lyder det
fra formændene Helge S.
Poulsen og Morten Gaardboe, som ikke vægrer sig ved
at sige, at der er lys forude.
Det skyldes ikke mindst, at
man har valgt at tage bestik
af konklusionerne og handle
konstruktivt på dem.

- I stedet for at være ligeglad, vende ryggen til og
kalde undersøgelsen utroværdig vælger vi at kigge
ind i den. Alt andet ville
være nonchalant, siger
Morten Gaardboe, formand
i den syv mand store erhvervscenter-bestyrelse,
hvis udformning - rettere
oplægget - i starten af året
gav anledning til heftig debat.
- Det så voldsomt ud i oplægget, hvor man pelsede
alle, som erhvervsrådet havde sat ind, mens man fastholdt en meget stærk detailhandel. Vi var derude, hvor
det var svært at kommunikere, men vi har også vendt
den om og taget ansvar. Alle
lagde hånden på kogepladen
og sagde, at det var nødvendigt, tilføjer Helge S. Poulsen, Slagelse Erhvervsråd,
som nu mener, at man bør se
fremad.
Det samme ytrer Morten
Gaardboe.
- Når vi kigger fremad,
ligger der ingen store, tunge forhindringer, vi skal
forcere. Vi skal være værdiskabende, siger han og
tilføjer i øvrigt, at de ansatte
i såvel kommune som på erhvervscentret skal roses for
deres flid.
Andre undersøgelser om
virksomhedernes
møde
med særligt erhvervscenteret indikerer nemlig ikke
bundkarakter, mener formanden.
- Det er lykkedes os at nedtone DI-undersøgelsen som
målepunktet for centrets
succes. Vi har et målepapir,
hvor vi skal ligge over 3,5 af
5, når virksomhederne vurderer os. Og nu ligger vi over
4, hvilket må betyde, at virk-

somhederne er glade for os,
siger han.

Tal med én stemme

Ifølge både ham og Helge S.
Poulsen er samarbejdet at
foretrække de næste par år,
hvor der anes store muligheder for udvikling. Og mens
der skal være plads til forskelligheder, skal der også
fokuseres på alle fællesnævnerne, mener de.
- Hvis vi skal have et
stærkt erhvervsliv, kræver
det også, at detailhandlen er
stærk, siger Morten Gaardboe og henviser til den omfattende detailhandels-analyse, der skal give de tre erhvervsforeninger i Slagelse,
Korsør og Skælskør et afsæt
til at forme fremtiden. En
undersøgelse over de næste
par måneder, der foretages
af firmaet ICP.
- Det, der sker i Slagelse,
er måske ikke det, der sker
og ønskes i Korsør og Skælskør. Byerne skal ses hver
for sig - også i den store analyse, vi har igangsat, hvor
vi gerne vil se på lig- og forskelligheder, siger Morten
Gaardboe.
Helge S. Poulsen mener i
den forbindelse, at forskelligheder skal respekteres,
men at det at tale med én
stemme er alfa og omega.

Flere gode tegn

De roser samtidig det nyligt
indgåede budgetforlig, hvor
30 af 31 byrådsmedlemmer
er med. Kun Enhedslisten er
udenfor.
Her ser begge formænd
desuden politiske tegn på,
at den lidet flatterende placering på Dansk Industris
rangliste om nogle år skal
være en saga blot - ikke
mindst fordi man er med på
den samme melodi, som de
siger.
- Det ses tydeligt, og vi skal
også som center gøre vores
for, at vi ikke bliver liggende. Vi har en klar vision om,

Helge S. Poulsen, formand for Slagelse Erhvervsråd, lægger ikke skjul på, at tiden omkring kommunalvalget var tumultarisk. Det bør man erkende og handle på, siger han.
at vi skal tilbage, hvor vi var.
Og jeg er slet ikke i tvivl om,
at det vil lykkes, siger Morten Gaardboe, der i budgetforliget hæfter sig ved nedslagspunkter om eksempelvis bosætning og udvikling
generelt.
Begge pointerer herudover, at der er sat flere flueben, når talen falder på
kommunens fremtid. Og de
aner et politisk, fælles ønske
om at gøre kommunen til en
stærk spiller.
- Vi har fået en kommunaldirektør, og indtil videre har
han kun sagt de rigtige ting,
siger Morten Gaardboe, hvis
bemærkning bakkes op hos
Slagelse Erhvervsråds formand.
De begge mener, at det er
på tide med en tydelig ledelse, hvilket for dem synes
som et sundhedstegn.
- Hvis der ikke er en klar
høvding, så begynder organisationen langsomt at
visne. Og er der problemer i
eksempelvis en privat virk-
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somhed, kan du altid finde
en begrundelse i ledelsen,
siger Helge S. Poulsen, der
mener, at det er godt nyt
for Slagelse, at der nu er en
kommunaldirektør - i form
af Frank E. Andersen - i stolen.
Her er Morten Gaardboe
enig.
- Politikerne har jo rent
faktisk også talt om organisation. Og nu er der kommet
en mand til, som er enig i
den vision. Det er det, politikerne vil med denne aftale – som jeg ser det, siger
erhvervscenter-formanden.

Vigtigt at samarbejde

Det er specielt boliger, der
tænkes på, når udviklingen
af Slagelse Kommune omtales. Og her er der et behov,

som kræver fokus, lyder det.
- Der er behov for frygtelig
mange boliger. Almindelige
familier har ikke længere
råd til at købe i København,
og det er her, at vi som kommune kommer ind i billedet,
siger Helge S. Poulsen.
Netop boligbehovet vendes
også i budgetaftalen, hvor
det fastslås, at der i budgetperioden skal påbegyndes
byggerier, der netto øger
antallet af boliger i Slagelse
Kommune som helhed med
1500. Det tal vil bevirke, at
det samlede antal stiger til
cirka 39500.
- Og det er specielt de plus
30-årige, herunder børnefamilier, vi taler om. De ville
være guld værd at få hertil,
men så skal der også være
ro, tilføjer Helge S. Poulsen.

ALT I
RK
HÅNDVÆ

ALT I
FølgK
”Furesø
R
Æenc
enter - Slagelse”
HÅNDVKøkk

DANSK PRODUCERET
KVALITET OG DESIGN

Morten Gaardboe, bestyrelsesformand hos Slagelse Erhvervscenter,
ser gode takter. Konjunkturerne er med Slagelse, og særligt den politiske enighed, der ifølge ham har afløst tidligere strid, er godt nyt for
kommunen.
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Åbent onsdag kl. 14.00 - 17.30 og lørdag kl. 10.00 - 14.00 eller efter aftale.

