Vindenergi på HI og vindmøllejobs til Silkeborg
Af Peter Nyegaard Jensen, Byrådskandidat for Venstre
Dronningen har netop indviet Anholt offshore-park og netop i disse dage afholdes nordens største
industrimesse i Herning. Den ny højtprofilerede sektormesse 'WIND ENERGY' tiltrækker som et
innovationsforum med udstillinger, konferencer, faglige ekskursioner og netværksaktiviteter de
betydeligste danske og internationale aktører fra hele værdikæden inden for vindmølleindustrien. Der
forventes 20.000 besøgende og mere end 600 udstillende virksomheder, hvoraf mere end 120
virksomheder leverer til vindindustrien.
Vestas, Siemens og de mere end 250 lokale underleverandører til vindmølleindustrien omsætter for
81,1 mia kr, eksporterer for 51,9 mia kr og beskæftiger ikke mindre end 28.459 danskere – heraf
arbejder mange tusinde i Silkeborg Kommune hos underleverandører i vindmølleindustrien eller
pendler til de to store vindmølleproducenter med hovedsæde i Brande og Århus.
Når vi taler om bevarelse eller skabelse af arbejdspladser i Silkeborg Kommune er det derfor uhyre
vigtigt, at vi er bevidste om, at vindmølleindustrien er endda meget betydningsfuld for den lokale
beskæftigelse.
DI´s nye erhvervsklimaundersøgelse med Silkeborg på en skuffende 87. plads understreger, at der er
akut behov for at se på kommunens erhvervsservice og hele erhvervspolitikken nu. Rammevikår for
vindmølleindustriens underleverandører bør være et af de første indsatsområder
De seneste år har man i Hamborg forsøgt at fravriste Danmark vindmølle-industriens førertrøje.
Arbejdspladser flytter fra Danmark til Hamborg. Lokalpolitisk må vi være bevidste om fortsat at være
attraktive når udenlandske virksomheder ønsker at flytte afdelinger til vindmølleindustriens epicentre i
Hamborg eller til vort område.
I Århus, Brande og senest med etableringen af Green Tech Center i Vejle Nord gør man en politisk
indsats for at fastholde og skabe arbejdspladser i vindmølleindustrien.
Insero Horsens, CASA og Lysholt Erhverv står f.eks. bag et projekt, som har fokus på udvikling,
demonstration og test af nye energiteknologier.
Vi ligge midt i vindmølleindustriens ”smørhul”, så lad os få pustet nyt liv i vind-klynge-dannelsen i
Silkeborg Kommune.
Lad os markedsføre Ferskvandscentret og de nye muligheder langs motorvejen som
vindmølleindustriens omdrejningspunkt og lad os i vores erhvervspolitik være beviste om at fremme
den store eksisterende vindklynge og de mange kompetente eksperter og kernekompetencer vi har
netop inden for denne industri.
Lad os sikre, at Silkeborg Kommune er konkurrencedygtige når virksomheder overvejer at flytte
afdelinger til vindmølleindustriens epicentre for at få gavn af klyngedannelsen: Afskaf
dækningsafgiften nu, vær konkurrencedygtig på vand og anden forsyning, infrastruktur og
erhvervsservice.

