Velkomst ved erhvervskonferencen ”Vores plads i verden”
i Næstved den 23. oktober 2018.
Ved Carsten Rasmussen, borgmester, Næstved Kommune
DET TALTE ORD GÆLDER
Kære virksomhedsledere!
Først og fremmest vil jeg gerne sige tillykke igen til Ropox – som også er i salen i dag – med erhvervsprisen
forleden. Det var flot og velfortjent!
Jeg vil starte med at tage jer med på en lille rejse tilbage i tiden; til dengang jeg var en ung knægt på 10-12
år og ikke vidste, at man også kunne få et job som borgmester. Engang imellem lå der en helt særlig lugt
over havnen i Næstved; en lugt, som jeg stadig kan huske, når jeg tænker på den. Det var lugten fra Magle
Mølle Papirfabrik, når der blev afsværtet papir.
Netop Magle Mølle Papirfabrik er et rigtig godt eksempel på det, vi er gode til her i Næstved - nemlig at
udnytte de særlige muligheder, når de findes - og løbende tilpasse vores virksomheder, når nye muligheder
opstår.
Magle Mølle startede med at lave papirproduktion af træ, som blev fragtet på Susåen. Selve produktionen
fandt sted på ”Kranøen”, som ligger i Susåen - ud for Rådmandshaven. Senere blev en del af produktionen
flyttet til havnen til Ny Magle Mølle – og blev til et lille samfund i sig selv med kraftværk, boliger og
jernbane.
Siden hen - fra 1980 - blev produktionen også ændret, så der kom fokus på genbrugspapir, som skulle
afsværtes. Man omstillede sig til tidens trend og satsede på genbrug – eller det, som vi i dag kalder cirkulær
økonomi. Og det var i øvrigt det, der lugtede. Den sidste del af historien er som bekendt, at der ikke
længere var grundlag for papirproduktion i Næstved - og fabrikken lukkede endeligt ned i 2012.
Det handler dog ikke om, at Magle Mølle ikke forstod at tilpasse sig. Magle Mølle måtte lukke, fordi papir
var et produkt, som der ikke længere var samme efterspørgsel efter som før. Markedet var simpelthen
forsvundet!
Budskabet fra Magle Mølle-historien er, at vi hele tiden skal have fokus på at tilpasse til fremtiden: Det,
som vi producerer i dag, er måske ikke – sandsynligvis ikke – det, som vi skal leve af i morgen.
Det er også historien om industribyen Næstved. Vi har også oplevet, at produktionen hos virksomheder er
flyttet ud til fjerne lande - og en masse arbejdspladser er dermed forsvundet.
Men lige i øjeblikket ser vi faktisk også det modsatte ske – dog med et helt andet udgangspunkt, hvor det
ikke længere blot handler om billig produktion med billig arbejdskraft.
Produktionen er begyndt at flytte hjem igen, fordi vi formår at tilpasse os til fremtiden og være med i første
række. Det handler nu om at være førende med smarte teknologiske løsninger, anvendelse af robotter i
produktionen, høj kvalitet og effektivitet, bæredygtig produktion og følge med på ”den grønne bølge”. Nye
produkter efterspørges – og der stilles fra forbrugernes side skarpt på, hvordan disse produceres.
Hos Ressource City, der jo ligger på Maglemølle i dag, arbejdes netop med at lave forretning ud af ”grøn
omstilling” hos virksomhederne.

Vi skal være gode til at kunne spotte nye trends og produkter på markedet, som kan blive til nye
vækstområder hos os.
Et af de områder, som fx oplever den største vækst i verden i øjeblikket, er turismen. Jeg tror på, at vi også i
Næstved har et kæmpe uudnyttet potentiale her.
Med dette afsæt vil jeg gerne sige, at jeg har glædet mig til at byde jer velkommen her. Det har jeg
selvfølgelig fordi, vi har et vigtigt emne på dagsordenen.
Vi skal nemlig tale om, hvordan vi sammen - i fællesskab - kan være med til at sikre, at der også i fremtiden
er vækst, udvikling og plads til velfærd i Næstved Kommune. Det handler om at se ud i verden – og se på de
muligheder, som vi har.
Vi har indbudt jer – erhvervslivet – til at komme med jeres input til, hvad vi skal gøre for at vi bevæger os i
den rigtige retning – at kunne tilpasse os og finde nye veje. Og det er netop det vil skal i dag: sætte en
fælles retning for erhvervslivet og fremtidens udvikling i Næstved.
Jeg er rigtig glad for, at I vil være med til det – og jeg glæder mig til en rigtig god dialog.

VELKOMMEN TIL.

