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Kolding Erhvervsråd
Interview med erhvervschef Erling Winther

Det var et bidrag fra en kreds af 
erhvervsfolk i Kolding, der førte 
til, at et uvildigt dommerpanel 
med indenrigsminister Henning 
Rasmussen i spidsen i Morgenavi
sen Jyllands-Posten’s læserkon
kurrence udnævnte Kolding til 
Årets by 1981. Dommerpanelet 
skulle ud fra læsernes bidrag finde 
frem til den by, der har gjort eller 
gør en særlig indsats for at for
bedre erhvervslivets vilkår og for 
etablering af nye virksomheder. 
Dommerkomitéen fremhævede i 
sin begrundelse, at der i Kolding 
findes et forbilledligt samarbejde 
mellem kommune, erhvervsliv og 
organisationerne -  med Kolding 
Erhvervsråd og dets mange aktivi
teter som samlende instans.

I den anledning har vi spurgt er
hvervschef Erling Winther, hvad 
det egentlig er, der på disse punk
ter adskiller Kolding fra andre byer.

Ja, det er sådan set mange for
skellige forhold, men den afgø
rende forskel er nok det usædvan
ligt gode samarbejde, som jo også 
er den ting, dommerkomiteen sær
ligt har hæftet sig ved. Det hand
ler om en løbende, gensidig 
ubureaukratisk kontakt mellem 
på den ene side kommunalbesty
relsen og de kommunale forvalt-
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Erhvervschef Erling Winther. Foto: Morten Juhl.

ninger og på den anden side er
hvervsvirksomhederne. En kon
takt, som i stor udstrækning for
midles her gennem erhvervskonto
ret på rådhuset. Og det har vel at 
mærke ikke noget at gøre med, at 
erhvervslivet indrømmes særlige 
begunstigelser eller ved lumske af
taler kan dirigere kommunen. Slet 
ikke. Kolding Erhvervsråd er i den 
forstand ingen pressionsgruppe, 
og vi holder os i det hele taget fri 
af partipolitik eller særinteresser i 
øvrigt.

Derimod drejer det sig om, at 
kommune og erhvervsliv -  gen
nem Kolding Erhvervsråd -  har 
fundet frem til nogle fælles mål, 
til gavn for hele byens befolkning. 
Heri indgår, at kommunen har er
kendt erhvervslivets vilkår og den 
nære sammenhæng, der er mellem 
private og kommunale dispositio
ner, og som er af helt afgørende

betydning for Kolding som lokal
samfund nu og i fremtiden.

Som eksempel kan jeg nævne, at 
kommunalbestyrelsen i tide har 
forstået at udlægge nye industri
arealer med en god placering, tæt 
op ad motorvejene. Vi har fra er
hvervsrådets side peget på, at vi ef
terhånden kommer til at mangle 
industrigrunde til virksomhederne 
med stort pladsbehov, og det førte 
til udlægningen af et nyt industri
område nord for motorvejen ved 
Bramdrupdam.

Et andet eksempel er kommu
nens hjælp i bestræbelserne på at 
skabe efteruddannelse for indu
striens medarbejdere. Her tænker 
jeg bl.a. på oprettelsen af den nye 
uddannelse på Teknisk Skole for 
metalarbejdere. Der var her ikke 
noget formelt lovgrundlag, men 
kommunen skar igennem med til
bud om at betale halvdelen af ud-

gifterne til indretning og udstyr i 
det ny værksted -  mod at indu
strien betalte den anden halvdel.

Hvad er Kolding Erhvervsråd? 
Erhvervsrådet er en forening af er
hvervsvirksomheder og organisa
tioner. Den ledes af et repræsen
tantskab på 18 medlemmer, hvor
af de fem er valgt af de tre kom
muner (Vamdrup og Lunderskov 
kom med i samarbejdet for et par 
år siden), andre fem er udpeget af 
forskellige organisationer, herun
der fra såvel arbejdsgiver- som 
arbejdstager-side, mens de sidste 
otte vælges på generalforsamlin
gen. Repræsentantskabet vælger 
af sin midte en bestyrelse på 5 
medlemmer.

Som inspirationskilder og hjælp 
i det daglige arbejde er der nedsat 
en række udvalg, som arbejder 
med afgrænsede områder, som 
f.eks. kursustilbud til erhvervsli
vet, fysisk planlægning, iværksæt
terhjælp og ideer til nye aktivite
ter. Udvalget består dels af med
lemmer fra bestyrelse og repræ
sentantskab og dels af personer 
udefra, som ofrer betydelig tid og 
kræfter på en ulønnet indsats.

Det daglige arbejde udføres her 
fra erhvervskontoret, som har til 
huse på rådhuset, med et perso
nale på i alt fem personer. Vi har 
et budget, som for størstepartens 
vedkommende dækkes af de tre 
kommuner, men som suppleres af 
medlemsbidrag fra de ca. 300 med
lemmer.

Men erhvervsråd findes jo  også i 
andre byer?
Ja, men sjældent med det positive 
samarbejde og den meget brede 
kontaktflade, som vi er heldige at 
have. Mange steder ser man ofte et 
modsætningsforhold mellem poli
tikere og erhvervsliv. Det findes 
stort set ikke her.

Hvorfor ikke?
Som nævnt er der ingen »handlen 
i porten«. Der er rene linier. Og så



har det noget at gøre med at være 
åbne og lytte.

Hvilke interesser tjener erhvervs
rådet?
Hovedmålsætningen for os er at 
medvirke til at skabe størst mulig 
balance i udbud og efterspørgsel 
af arbejdskraft, så det er jo til 
glæde for alle i Kolding -  ikke 
mindst her i en arbejdsløshedssi
tuation. Men desuden er vi som 
nævnt bindeled mellem byråd og 
erhvervsliv og søger at medvirke 
til, at alle får en fair behandling.

Men arbejdsløsheden er jo  også 
stor i Kolding?
Jeg tror, den ville have været me
get større, hvis der ikke var gjort 
noget. Vi har trukket aktiviteter 
hertil udefra, og flere er kommet i 
arbejde som følge af vore eksport
bestræbelser. Vores bistand i pro
duktudviklingsarbejdet i virksom
hederne vil også få sin betydning, 
når virkningerne slår igennem om 
nogle år.

Kolding-området er jo specielt 
hårdt ramt, fordi så mange virk
somheder her har baseret sig på 
maskiner og udstyr til landbruget 
samt forarbejdning af landbrugs
varer. Men en del har forstået at 
sadle om i tide. Dog må denne 
proces forventes at tage nogen tid

endnu, før virksomhederne igen 
kan køre med fuld kapacitet.

I den senere tid har der ikke væ
ret så megen tilflytning af nye 
virksomheder, og hvis det fortsæt
ter, vil vi nok forstærke vor ind
sats overfor de bestående virksom
heder ved at hjælpe dem med eks
port, produktudvikling og uddan
nelse. Desuden vil vi prøve at få 
udenlandske virksomheder til at 
flytte til Kolding. Til det formål 
har vi udarbejdet en tysk og en en
gelsk udgave af vor informations
mappe. En egentlig kampagne vil 
blive sat i gang i 1982. Det, vi 
særlig er interesseret i, er små og 
mellemstore virksomheder -  op til 
400 medarbejdere. Ganske som 
erhvervsmønstret er i dag i Kol- 
ding.

Blandt vore øvrige aktiviteter 
kan nævnes vor iværksætter
service, altså en rådgivende ind
sats overfor folk, der tænker på at 
starte egen virksomhed, men som 
måske ikke kan overskue de mange 
juridiske og finansielle spidsfin
digheder.

Vore største opgaver er rådgiv
ning i forbindelse med omstilling 
til eller forstærkning af eksport. 
Finde frem til markeder og afta
gere. I forbindelse med denne ser
vice arrangerer vi møder for virk
somhederne med danske handels

folk i udlandet, eksportstipendia
ter, handelsattacheer, ambassadø
rer m.v.

Vi holder også en del kursusar
rangementer, laver megen PR for 
Kolding, deltager i samarbejdet 
med uddannelsesstederne og prø
ver at få nye uddannelser trukket 
hertil.

Vi samarbejder med Teknolo
gisk Institut og med Teknologisk 
Informationscenter i Vejle, hvor 
jeg sidder i centerudvalget. På det 
økonomiske område bestræber vi 
os på at have et godt overblik over 
de finansieringskilder, som er
hvervslivet har behov for.

Som man vil kunne forstå, er er
hvervsrådets arbejdsopgaver me
get bredtfavnende, og de ændres 
hele tiden i takt med de forhold, 
virksomhederne og kommunerne 
må arbejde under.

Sammenfattende kan man må
ske sige, at erhvervsrådets arbejde 
går ud på at være så godt oriente
ret om de forhold, som indvirker 
på erhvervslivets trivsel, at der 
kan foretages en indledende råd
givning herom overfor virksomhe
derne eller de lokale myndighe
der. Herudover vil erhvervsrådet 
på visse specialområder være i be
siddelse af en viden og arbejds
kraft, der gør os i stand til at ar
bejde på »ekspertniveau«.
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