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Våre nye ”landsmenn og –kvinner” sin
positive innvirkning på lokalmiljøet

Vi trenger investorer i sosialt entreprenørskap i Midsund
Sosialt entreprenørskap er en form for entreprenørskap som handler om å
bruke virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse problemer som
er knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold. Det legges gjerne til grunn
av motivasjonen for slik virksomhet i hovedsak ikke er profittdrevet.
(Wikipedia)
I Norge har vi en milliardær som har skjønt poenget med sosialt entreprenørskap. Johan H. Andresen støtter sosiale entreprenører gjennom sitt konsern
Ferd. Konsernet bidrar med kapital, kompetanse og nettverk til sosiale entreprenører i startfasen.
I Midsund kjører vi nå frem flere prosjekter der vi kan trenge noen som investerer og bruker midler – uten å se kortsiktige og store gevinster på sin investering, men heller se at det å bruke midler på disse prosjektene vil gi grunnlag
for et helt nytt lokalsamfunn i Midsund, der en kan stå sterkere for å utvikle ny
næringsvirksomhet, skape grunnlag for etablering av kompetansearbeidsplasser, som igjen gir bedre grunnlag for bosetting for familier der begge ønsker
kompetansejobber, m.v.
Basisen må være at en ønsker å bruke midler, og gjerne kompetanse, på prosjekter som i utgangspunktet etter ordinær business tenkning har høy risiko og
liten avkastning, men som kan være med å endre utviklingstrendene, samfunnsmessig posisjon og attraktivitet, i dette tilfellet, i ”lille” Midsund.
Vi arbeider nå med et prosjekt; ”Simulatorsenter for fiskeri”, vi arbeider med
et konsept på et leilighet/hotellprosjekt, kultursal i forbindelse med dette, og
et ”innovasjonsstudio”. Alle prosjekter som vil være avhengig av at noen ser
utover normal profitt-tenkning, og ønsker å sette midler, og gjerne kompetanse og nettverk inn i prosjektene – prosjekter som kan bringe Midsund store
steg videre som lokalsamfunn.

Sentrumutviklingen i Midsund og nye
bygninger—nå eller aldri !

Gjennom media, gjerne da riksaviser og TVkanaler, får vi formidlet problemstillinger ved innvandringen, problemstillinger som blir gjentatt så ofte at vi
blir ”hjernevasket” til å vurdere all innvandring som problematisk og der det
blir en slags allmenn oppfatning om at innvandrere er ”blodsugere” på det
norske samfunnet og de velferdsgoder vi har her i landet. Men hvis vi ser
rundt oss – så er denne sannheten i beste fall lite nyansert.
Og vi vet at den norske industrien og spesielt på kysten av Nordvestlandet
ikke hadde klart den utviklingen en har vært gjennom de siste årene, hvis vi
ikke hadde hatt arbeidsinnvandring. Og i Midsund har også innvandring hatt
positive effekter for lokalsamfunnet. Pga av arbeidsinnvandring og personer/
familier som har bosatt seg i kommunen, så har kommunen de siste årene
hatt befolkningsvekst. Og vi har tysk lege og tysk tannlege. Begge godt etablert i lokalmiljøet og bidrar som folk flest i lag og organisasjoner.
Pga av arbeidsinnvandring har to av nøkkelbedriftene i kommunen klart å
utvikle seg videre. Romsdal Processing, som driver innen videreforedling av
laks, har om lag 40 arbeidstakere fra Litauen, som går på skift. Disse er ikke
bosatt i kommunen fast, men går på en skiftordning. Aker Midsund, som er
produsent av offshore dypvanns seprasjonstanker for olje og gass, har alle
typer arbeidsinnvandring. De har arbeidstakere fra Polen som kommer inn
som leiearbeidere og går forskjellig på korte og lengre skift, og de har også
arbeidstakere der hele familien har flyttet til Midsund og bosetter seg.
Og det er en av disse jeg vil nevne. Jiri Paur fra Tsjekkia er en høgt verdsett
ingeniør på Aker Midsund. Men han er også en ivrig hobbyfotograf og så ivrig
at folket i Midsund bemerker at de møter han som fotograf i alle sammenhenger, men mest i fjellet. Sist høst ble det arrangert en fotoutstilling av Jiri
sine bilder, og vinklingen til Jiri var at han ville gi noe tilbake til det lokalsamfunnet som hadde tatt så godt i mot han og som han trives så godt i.
Og vi har Jado. Kom til Midsund som flyktning, men har etter vært etablert
eget firma og vaskebyrå. Han har opparbeidet seg et så godt renome. Jado er
ikke redd for å jobbe og arbeidsdagene blir lange. Han har ansatt vaskere og
driver etter hvert en fin bedrift. I det siste har han også begynt et budfirma og
sørger for at aviser kommer i postkassene i kommunen.
Vi har også Kitty fra Fillipinene, som driver Neste. Hun er et kjent fjes i lokalmiljøet, er alltid smilene, roper hei til alle kjente, og yter service overfor alle
sine kunder. Vi har også Lampong, som nå har startet opp restaurant i Molde.
Dette er noen dømer på våre nye landsmenn og kvinner som bidrar inn i lokalsamfunnet de har kommet til, til tross for møtet med en helt fremmed kultur,
et fremmed språk, forskjellig syn og normer for forholdet mellom mann og
kvinne, forholdet til myndigheter og vår ledelsesform.

En gruppering i næringslivet i Midsund har i flere år arbeidet med planer for
utviklingen av sentrumsområdet mellom Coop og Statoil. En arbeider nå med
skisser for utforming av bygninger på den kommunale tomten og det arbeides
med å få på plass intensjonsavtaler med aktuelle leietakere i det som har arbeidstittel ”Midsund Kompetansepark”.
Midsund kommune har også inngått kjøpsavtale på tomtearealet nærmest Statoil, for å være med å sikre en fremtidsrettet og god utvikling av dette området.
Målsettingen med en slik utvikling av Midsund sentrum er å skape aktivitet og
samlokalisere kompetanse, men likeså viktig, gi sentrumsområdet og strandsonen en attraktivitet som kan tiltrekke oss både arbeidskraft og besøkende, Og
ikke minst gi lokalsamfunnet en enda større stolthet og tilhørighet.
Men skal vi få dette til, må mange være med og løfte denne utbyggingen frem
og tenke i et langsiktig perspektiv. Og sammen klarer vi dette løftet.

Dette må vi sette pris på. Og kanskje har vi noe å lære?

Nor-Fishing 2012
Midsund kommune er invitert til å være med som deltaker på fellesstanden til
Møre og Romsdal fylke på Nor-Fishing 2012. Midsund kommune har tidligere
og de ved de to siste arrangementene vært med på denne fellesstanden.
Kommunen har nå henvendt seg til Midsund Næringsforum og forespurt om de
vil undersøke med næringen om der er interesse for å delta og eventuelt
koordinere dette arbeidet inn mot arrangementet, som vanligvis blir arrangert
i august.
Etter undersøkelse med fiskerinæringen er det nå gitt en positiv tilbakemelding om interesse, som er videresendt til fylkeskommunen. Midsund Næringsforum vil tidlig på våren 2012 koordinere et opplegg på fiskerimessen i Trondheim, og forhåpentligvis få markere denne viktige næringen for Midsund på
en god måte.Vi vil også benytte anledningen til å oppfordre bedrifter/aktører
som kan se interesse i å profilere seg på Nor-Fishing 2012 om å ta kontakt
med Midsund Næringsforum for mer info.

Kontaktinfo:
Midsund Næringsforum, postadr. Midsund Brygge, 6475 Midsund
Web: http://midsund.net, mail: gk@midsund.net, facebook: Midsund Næringsforum, tlf 920 35 608

