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Høringssvar Erhvervsplan 2020-23 

Teknik og Miljø har med interesse læst forslaget til Erhvervsplan 2020-23. 

 

Teknik og Miljø er af den overbevisning, at en erhvervsplan har til formål at 

skabe arbejdspladser og vækst i det østjyske erhvervsliv. Det er således 

vores anbefaling, at den færdige erhvervsplan i højere grad end det forelig-

gende udkast tager stilling til, hvilke målsætninger den fælles indsats skal 

adressere samt målretter og prioriterer initiativerne i forhold hertil.  

 

Aarhus kan være stolte over at være lokomotiv i det største vækstcenter 

uden for hovedstaden. Hvordan vi fastholder og udbygger vores førerpositi-

oner, og hvilke barrierer og faremomenter, der er i den henseende, bør være 

omdrejningspunktet.  

 

Teknik og Miljø støtter fuldt op omkring kommunens indsats inden for den 

grønne omstilling og vil opfordre til, at der i den endelige erhvervsplan ind-

tænkes en større synliggørelse af ’arbejdsdelingen’ mellem forskellige pla-

ner/politikker.  

 

Erhvervsplan 2020-23 står heldigvis ikke alene og skal ses i samspil med 

andre planer og politikker. Teknik og Miljø finder, at erhvervsplanens fokus 

bør være på, hvordan fokus på bæredygtighed og grøn omstilling kan med-

virke til at skabe vækst og arbejdspladser i Østjylland.  

 

De østjyske pendlere spilder årligt millioner af timer på at sidde i kø på veje-

ne, og problemet er stigende omkring Aarhus. Det koster på vores konkur-

renceevne. En række analyser dokumenterer, at en væsentlig forudsætning 

for vækst er god fremkommelighed.  

 

Teknik og Miljø vil opfordre til, at der sættes fuld fokus på de helt nødvendi-

ge behov for investeringer i den østjyske infrastruktur. Rapporten ’Mobilitet 

frem mod 2050’ giver klare billeder på det efterslæb i infrastrukturinvesterin-

ger, vi står overfor, og tjener som et solidt beslutningsgrundlag herfor.  

 

Teknik og Miljø konstaterer en begrænset tværmagistratslig involvering i 

tilvejebringelsen af det foreliggende høringsudkast, men står klar til at bidra-

ge til den videre proces.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bünyamin Simsek 
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