Politikerne svigter det lokale erhvervsliv
Skulle man mangle et friskt eksempel på forskellen mellem politiske udmeldinger og konkrete resultater er det
blot at se på det seneste budgetforlig. Når det kommer til at skabe vækst og dynamik i Dragør, står det nemlig
klart, at de erhvervsdrivende skal glæde sig over nogle få håndører spredt ud over de kommende år. Samt at
politikerne tror så meget på værdien af forventningens glæde, at nogle af håndørerne – nedsætningen af den
såkaldte dækningsafgift – først har effekt fra 2016.

Det har ellers ikke skortet på politiske udmeldinger om den lokale erhvervsudvikling. I Dragør Erhverv har vi
glædet os over, hvordan flere lokalpolitikere ligefrem har profileret sig på at bakke op om vores forening, som
nu gennem mere end et år har lagt rigtig mange frivillige timer i arbejdet med at samle og styrke det lokale
erhvervsliv. Vi står desuden klar til at udgøre et bindeled mellem erhvervsliv og kommune – fx ved at hjælpe
med udformningen af en erhvervspolitik, som vi har hørt om længe men stadig ikke set skyggen af.

Men forudsætningerne for at fortsætte Dragør Erhverv i 2014 er stærkt svækket, hvis partierne bag
budgetforliget – Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti – holder fast i deres uambitiøse kurs på
erhvervsområdet. Dragør Erhverv havde søgt om enten penge (250.000 kroner) eller en håndsrækning i form
af kommunale ressourcer til at videreføre og udvikle arbejdet til gavn for erhvervslivet og dermed hele byen. I
stedet har forligspartierne fastholdt tilskuddet på 50.000 kroner, som vi også blev tildelt i 2013.

Hvis Dragørs politikere mener noget, når de taler om at udvikle det lokale erhvervsliv, skal der altså mere til
end fine ord og fremtidige håndører. Mens andre kommuner satser på erhvervslivet, fordi det skaber udvikling
og indtægter, rykker Dragør sig ikke ud af flækken. I Dragør Erhverv må vi sande, at vores arbejde er sendt til
tælling, bedst som det begynder at skabe konkrete resultater for de erhvervsdrivende.

Det gode er, at A, V og O stadig kan nå at gøre en forskel, når budgettet skal besluttes den 10. oktober.
Derefter vil det stå klart, om de tre partier vil noget med erhvervsudviklingen – eller om det hele bare var tom
snak.
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