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Indledning
Dette notat er et bilag til kortlægningen ”Erhvervspolitiske udfordringer, potentialer og
hovedprioriteter i Midtjylland - Indspil til strategi for decentral erhvervsfremme 2020 og
frem”, som Erhvervshus Midtjylland har fået udarbejdet i perioden februar – marts 2019.
Bilaget består af 19 kommunale fakta-ark – ét pr. midtjysk kommune, hvor de
væsentligste observationer vedrørende kommunernes erhvervsfremmeindsats er samlet.
Der er således samlet information om styrkepositioner, udviklingsbarrierer og
indsatsområder i kommunernes erhvervsfremmeindsats. Yderligere er beskrevet centrale
projekter/initiativer i hver kommune og der er henvisninger til hver kommunes gældende
erhvervspolitik og eventuelt strategier. Det er repræsentanter fra hver af de 19
kommuner, der har leveret input til fakta-arkene via deres svar på en elektronisk survey
til kommunerne.

Aarhus

Styrkepositioner
•
•

•
•

Udviklingsbarrierer

Velkvalificeret arbejdskraft i hele Greater Aarhus
inden for ca. en times kørsel
Infrastruktur bl.a. i form af
motorvejstilgængelighed, Aarhus Havn og
kollektivt trafikknudepunkt
Uddannelsesby – ca. 50.000 studerende
Kulturby

•
•
•
•
•

Branchemæssige styrker
• Fødevarer, Cleantech, IT, Kreative erhverv,
Turisme og oplevelseserhverv, Handel og shopping

Mangel på arbejdskraft
For mange ledige
akademikere
Adgang til venturekapital
Presset infrastruktur
Bygningsmasse og
erhvervsarealer International
byprofilering som bl.a.
jobregion

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
Aarhus har en overordnet strategi om at håndtere den betydelige befolknings- og jobvækst frem
mod 2050. Dette stiller bl.a. krav til den fysiske planlægning. Yderligere ønsker kommunen at
øge samarbejdet i Businessregion Aarhus og udvikle iværksættermiljøer og scale-upprogrammer. Endelig er der ambitioner om at udbygge kommunens internationale aktiviteter
med særlig fokus på at tiltrække, modtage og fastholde international arbejdskraft og
investeringer.

Udvalgte projekter og initiativer vedrørende erhvervsudvikling
Titel

Mål

Hovedaktivitet

Marselistunnel

At få regeringens opbakning på
trods af anlægsloftet
At tiltrække flere internationale
medarbejdere til kommunens
virksomheder

Påvirkning af
beslutningstagere
Markedsføring,
nedbringe bureaukratiske
barrierer og påvirke
lovgivningen
Identifikation af en egnet
operatør, der vil drive
iværksættermiljøer

Internationalisering

Iværksættermiljøer/innovation
Districts

At få skabt nogle attraktive
miljøer for iværksættere i
samarbejde med erhvervslivet
og uddannelsesinstitutioner

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstdrivere har Aarhus fokus på alle de opstillede kilder til vækst og
forventningen er, at alle driverne vil have uformindsket betydning i fremtiden.
På samme måde har Aarhus fokus på alle de prioriterede erhvervsområder, der er opstillet i den
midlertidige strategi for decentral erhvervsfremme.

Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
https://aarhus.dk/virksomhed/erhvervsudvikling/erhvervsplan-2018-2019/

Favrskov

Styrkepositioner
•
•
•

Udviklingsbarrierer

Stærk industri og
transportsektor
God infrastruktur
Stærke e-handelsfyrtårne

•
•
•

Infrastrukturen er presset omkring E45 og
rute 26
Lav iværksætterrate og relativ lav
overlevelsesrate for iværksættere
Relativ lav grad af internationalisering og
eksport blandt erhvervslivet

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
Erhvervspolitik 2020: fokus på infrastruktur, arbejdskraft og iværksætteri
Erhvervshandleplan 2018-19: fokus på digitalisering og internationalisering
Kommunal e-handelspulje på 500.000 kr.: fremme af e-handel i kommunen

Udvalgte projekter og initiativer vedrørende erhvervsudvikling
Titel

Mål

Hovedaktivitet

E-handels projekt

Styrke e-handlen

Resultatkontrakt m.
Favrskov Erhvervsråd

Styrke de lokale
virksomheders
kompetence og
konkurrenceevne
Gøre udsatte borgere
tilgængelige som
arbejdskraft
Flere unge til at vælge en
erhvervsuddannelse

Uddele 500.000 kr. til aktiviteter
initiativer til fremme af e-handel
Vejledning og arrangementer

Task Force jobcenter

Åben skole/smart skills

Samarbejde ml.
handelstandsforeningerne og
Favrskov kommune

Styrkelse af samarbejde
mellem handelstandsforeningerne og mellem
handelstandsforeningerne
kommunen

Virksomhedsbaseret Advisory
board, som rådgiver om hvilke
indsatser kommunen bør tage
Eleverne besøger virksomheder som
faciliteres igennem et samarbejde
med de lokale virksomheder,
Favrskov Erhvervsråd m.fl.
Møder og arrangementer

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstdrivere har kommunen i meget høj grad fokus på digitalisering og
kvalificeret arbejdskraft
Særligt prioriterede erhvervsområder er energi og klima, smart industri og fødevarer so. Også
forventes at være styrkepositioner i fremtiden.

Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
http://ipaper.ipapercms.dk/FavrskovKommune/Erhvervspolitik2020/#/

Hedensted

Styrkepositioner
•
•
•

Udviklingsbarrierer
•
•

Produktionsvirksomheder
Fødevareproduktion (ingredienser)
Bæredygtige produktionsiværksættere og
iværksættere generelt

•

Arbejdskraft
Infrastruktur, herunder
udvidelse af E45
Finansieringsmuligheder i
udkantområder

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
Iværksættere: kurser og tæt sparring + udvikling og drift af inkubationsmiljøer.
Bosætning: mangfoldighed i udbuddet af boligformer
Erhvervsnetværk: matchmaking imellem virksomheder og studerende.

Udvalgte projekter og initiativer vedrørende erhvervsudvikling
Titel

Mål

Hovedaktivitet

Rugekassen

Hjælpe iværksættere i gang

Compas

Bæredygtig produktionsiværksættermiljø

Erhvervsleder
konference

Samle lokale virksomhedsledere
og inspirere til at arbejde med
FN's verdensmål
Skabe kontakt imellem
studerende og lokale
virksomheder
Sikre kommende iværksættere
bedst mulige betingelser for
overlevelse og vækst

Tilbyder et skrivebord og løbende
kontakt med vores erhvervskonsulenter
Værkstedsfaciliteter for iværksættere,
både med analoge og digitale maskiner.
Skal kortlægge kilder til nye råvarer
(industrielt affald)
Efterårskonference

Matchmaking

Iværksætterkursus

Løbende kontakt med virksomheder og
uddannelsesinstitioner for at hjælpe
studerende ud i virksomhederne
Løbende kursusforløb (3 aftener)

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstkilder fokuserer man i Hedensted i særlig grad på tiltrækning af
kvalificeret arbejdskraft, på iværksætteri og på grøn omstilling. Dette gælder både i dag og
forventningerne til femtidens prioriteter.
I forhold til generelle erhvervsmæssige styrkepositioner fremhæves fødevarer og Energi- og
klimaområdet, også som fremtidens erhverv i Hedensted.

Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
https://www.hedensted.dk/erhverv/erhvervsudvikling

Herning

Styrkepositioner
•
•
•

Events
Produktionsindustri
Kraftcenter for uddannelser i Midt- og Vestjylland

Udviklingsbarrierer
•
•
•

Kvalificeret arbejdskraft
Uddannelsesniveauet
Digitalisering

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
I Herning er der stærkt fokus på samskabelse om uddannelse, bosætning og erhverv og på
fokuseret erhvervsudvikling inden for sundhed, e-commerce, produktion og fashion & design.

Udvalgte projekter og initiativer vedrørende erhvervsudvikling
Titel
Iværksætterstrategi med fire fokusområder
Uddannelse: tiltrækning af nye uddannelser
Tiltrækning af virksomheder: Tysklandsprojekt
Cirkulær økonomi
Sportsevent

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstdrivere er der i Herning særlig fokus på tiltrækning af kvalificeret
arbejdskraft og iværksætteri. I fremtiden forventes den grønne omstilling at blive en mere
central driver for vækst.
Af branchemæssige styrker fremhæves turisme, smart industri og kreative erhverv. Energi- og
klima samt sundhedsteknologi forventes at få øget betydning i kommunen i fremtiden.

Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
Erhvervspolitik:
www.politik.herning.dk/media/1119569/erhvervspolitik-pdf.pdf
Erhvervsudviklingsstrategi:
www.politik.herning.dk/media/6567070/erhvervsudviklingsstrategi.pdf
Turisme- og eventpolitik:
www.politik.herning.dk/media/1125468/turisme-og-event.pdf
Rammer for erhvervs- og videregående uddannelser:
www.politik.herning.dk/media/1125628/uddannelsepolitik.pdf

Holstebro

Styrkepositioner
•
•
•

Udviklingsbarrierer

Fødevarer
Klima og energi
Kreative erhverv (samspillet mellem
Kultur og Erhverv, talentudvikling)

•
•
•

Mangel på arbejdskraft og udvalgte
specialkompetencer
Uddannelsescentre særligt med fokus
på produktions- og tekniske brancher
Mangel på iværksættere med
vækstpotentiale

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
Holstebro er pt. i gang med ny bosætningsstrategi og brandingproces
Udviklingsplan for Holstebro by (Holstebro Udvikling P/S)
Bioethanolfabrik - planlagt

Udvalgte projekter og initiativer vedrørende erhvervsudvikling
Titel

Mål

Hovedaktivitet

STARTVÆKST Holstebro

Give flere iværksættere og
virksomheder optimale
erhvervs- og vækstvilkår
Skabe flere iværksættere og
give lettere adgang til opstart af
virksomhed
Skabe rammer for flere
vækstiværksættere

Individuel vejledning, kurser,
temamøder og netværk

Walk-in
Iværksættervejledning
StartNU
Iværksættermiljø
Generationsskifteprojekt

Fastholde virksomheder og
arbejdspladser i landdistrikterne

Holstebro Erhvervspas

Sikre et kvalificeret grudlag for
opstart af vækstpotentielle
iværksættere

Individuel vejledning og online
test samt miniforretningsplan
Løbende sparring af tilknyttet
businesscoach og
milepælsplaner, netværk mv.
Opsøgende virksomhedsbesøg,
databaseret indsats på
målgruppen, vejledning og
tilkøb af rådgiver
10 timers gratis rådgivning hos
en privat rådgiver

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstdrivere er der i Holstebro særlig fokus på digitalisering og
automatisering, Innovation og ny teknologi og Iværksætteri. I fremtiden forventes iværksætteri
at blive en endnu mere central driver for vækst.
Af branchemæssige styrker fremhæves turisme, fødevarer, kreative erhverv og energi og klima.
De kreative erhverv og turismesektoren forventes at få øget betydning i kommunen i fremtiden.

Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
https://www.holstebro.dk/politik-indflydelse/politikker/erhvervspolitik

Horsens

Styrkepositioner
•
•

Udviklingsbarrierer

Alsidigt erhvervsliv med spydspidser indenfor bl.a.
logistik
Befolkningsvækst (nye medarbejdere og nye
kunder) Attraktiv beliggenhed

•
•

Infrastrukturelle udfordringer
Mangel på Arbejdskraft
Digital omstilling

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
Horsens Kommune har særligt fokus på følgende tre indsatsområder:
1) Digital omstilling
2) Bedre infrastruktur (lokalt og regionalt)
3) Imødegå arbejdskraftudfordring med talenttiltrækning og ny bosætningsstrategi

Udvalgte projekter og initiativer vedrørende erhvervsudvikling
Titel

Mål

Hovedaktivitet

Horsens som teknologisk
lab
Horsens Works
Bedre erhvervsservice
Ny bosætningsstrategi

Digital omstilling

Events, etablering af labs
mellem aktører
Branding/markedsføring
Intern serviceudvikling
Strategiproces

Tiltrække arbejdskraft
Bedre kommunal service
Bevare bosætningsmæssigt
momentum

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstdrivere er der i Horsens særlig fokus på 1) Digitalisering og
automatisering, 2) Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion, 3) Innovation og ny teknologi og
4) Iværksætteri. I fremtiden forventes den grønne omstilling at blive en mere central driver for
vækst.
Af branchemæssige styrker fremhæves særligt smart industri som nuværende styrke og energiog klimaområdet forventes at få øget betydning i kommunen i fremtiden.

Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
https://horsens.dk/-/media/Content/Files/Politik/PlanerOgPolitikker/Horsens-Kommuneserhvervsstrategi-Flles-om-fremtiden.pdf

Ikast-Brande

Styrkepositioner
•
•
•

Udviklingsbarrierer

Grøn energi
Tekstil- og beklædning
Positiv beskæftigelsesudvikling inden for
produktionserhvervene generelt

•
•
•

Mangel på kvalificeret arbejdskraft
Lav iværksætterrate
Mange på kanten af arbejdsmarkedet

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
Kommunen udarbejder ny bosætningsstrategi. Yderligere samarbejdes tæt med
videninstitutioner om at få studerende og dimittender tilknyttet virksomhederne. Endelig er der
et stort fokus på udvikling inden for det socialøkonomiske felt.

Udvalgte projekter og initiativer vedrørende erhvervsudvikling
Titel

Mål

Hovedaktivitet

Bosætningsstrategi

Tiltrække nye borgere,
indpendlere og dermed sikre
kvalificeret arbejdskraft til
virksomhederne
Etablering af flere
socialøkonomiske
arbejdspladser

Ansætte bosætningsguide og
tæt samarbejde med
virksomhederne om tiltrækning

Etablering af
socialøkonomiske
virksomheder/
arbejdspladser
Brobygning mellem
uddannelsesinstitutioner
og virksomheder

Iværksætteri

Få flere højtuddannede i
virksomhederne

Øge andelen af iværksættere

Samarbejde med
virksomhederne om etablering
af "læringsrum" for folk på
kanten af arbejdsmarkedet
Samarbejde med
uddannelsesinstitutioner og
erhvervsrådet: virksomhederne
skal udbyde praktikpladser,
uddannelsesinstitutionerne skal
sørge for at få de studerende
ud i virksomhederne
God vejledning og
mentorordninger

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstdrivere er der i Ikast-Brande særlig fokus på tiltrækning af kvalificeret
arbejdskraft og på grøn omstilling. I fremtiden forventes globalisering/internationalisering at
blive en mere central driver for vækst.
Af branchemæssige styrker fremhæves Energi- og klimaområdet mens sundhedsteknologi
forventes at få øget betydning i kommunen i fremtiden.

Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
http://www.ikast-brande.dk/media/6380636/erhvervsudviklingsstrategi.pdf

Lemvig

Styrkepositioner
•
•
•

Udviklingsbarrierer
•
•
•

Klima og Energi
Turisme
Maritim Service

Infrastrukturelle udfordringer
Mangel på arbejdskraft
Jobs til folk med mellemlange eller lange
uddannelser er få eller ikke tydelige for
kandidaterne

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
Lemvig Kommune har særligt fokus på følgende tre indsatsområder:
1) Samarbejde med videninstitutioner
2) Forsat fokus på Bosætning
3) Forsat fokus på erhvervsudvikling med øget fokus på Klima og Energi

Udvalgte projekter og initiativer vedrørende erhvervsudvikling
Titel

Mål

Hovedaktivitet

Klimatorium

50 arbejdspladser i
Klimatorium bygningen.
Øget lokal erhvervsudvikling
Hele Danmarks
internationale Klimacenter

Etablering af Klimatorium på havnen
i Lemvig

Kommunalt
samarbejde i Business
Region Midt-Vest
North Sea Offshore
Service Group

Øget omsætning hos
deltagelse virksomheder
Flere arbejdspladser

Job i Vest

Tiltrækning af talent

Dialog med de lokale
virksomheder

Bedst muligt kommunal
understøtning af
virksomhedernes udvikling

talenttiltrækning, digital
læringsplatform, digital legeplads
samt grøn omstilling.
Virksomhedsklynge, der skal sætte
flere lokale virksomheders
kompetencer i spil i forbindelse med
de kommende havvindmølleparker
Formidling af karrieremuligheder ved
lokale virksomheder og lokale
jobopslag
2 årlige erhvervskonferencer og
løbende virksomhedsbesøg

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstdrivere er der i Lemvig særlig fokus på 1) Kvalificeret arbejdskraft og
social inklusion, 2) Iværksætteri og 3) Den grønne omstilling.
Af branchemæssige styrker fremhæves særligt energi- og klimaområdet samt udvikling inden
for turismesektoren. Erhvervsområdet inden vedrørende smarte industri forventes at få øget
betydning i kommunen i fremtiden.

Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
https://www.lemvig.dk/Politikker/Udviklingsstrategi-med-tillAeg.aspx

Norddjurs

Styrkepositioner
•
•
•
•

Udviklingsbarrierer
•
•

Produktion
Turisme
Bygge- og anlæg
fødevarer

Mangel på arbejdskraft
Lavt uddannelsesniveau
og generelt mangel på
højtuddannede i
virksomhederne

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
Kommunen arbejder særligt med:
Forpligtende samarbejder og strategiske partnerskaber med innovations- og videninstitutioner.
Investeringer på arbejdsmarkedsområdet for også at få borge på kanten af arbejdsmarkedet i
gang.

Udvalgte projekter og initiativer vedrørende erhvervsudvikling
Titel

Mål

Hovedaktivitet

Building capacity Building a destination

Investeringer i
overnatnings-kapacitet og
opgradering af de
eksisterende muligheder
for helårsturisme
Destinationsudvikling

Der arbejdes med sommerhusejere,
campingpladser og hoteller og et
spor omkring tiltrækning af
investeringer til Djursland og Århus

Fødevareinnovation

Innovationsprojekt med fokus på
primærproducenter. Der arbejdes
med spildprodukter, branding og
emballage
Afsætning, produktudvikling samt et
Djurslandsområde på Food festival

Sammenlægning af
turismeorganisationerne
i Østjylland
Best of Norddjurs - et
fødevareinitiativ

Engage Food

Kattegat alliance

Kompetenceudvikling af
mindre fødevareproducenter
At arbejde med den nye
geografi en opgradering af
færgeforbindelsen mellem
Sverige og Grenaa skaber.

Strategi med sigt at koble ny og kyst
sammen i et unikt turismeprodukt

Rammesætte i et
erhvervsudviklingsperspektiv nye
samarbejder og partnerskaber

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstdrivere er der i Norddjurs særlig fokus på 1) Innovation og ny
teknologi, 2) Globalisering og internalisering og 3) Grøn omstilling. I fremtiden forventes den
kvalificeret arbejdskraft og social inklusion at blive en mere central driver for vækst.
Af branchemæssige styrker fremhæves særligt fødevare, smart industri og turisme som
nuværende styrke og energi- og klimaområdet forventes at få øget betydning i kommunen i
fremtiden.
Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
https://www.norddjurs.dk/media/5087127/Grafisk-fremstilling-Erhvervspolitikkenvedtaget.pdf

Odder

Styrkepositioner
•
•
•

Iværksætteri
Handel
Stærk specialisering inden for undervisning,
landbrug og bygge- og anlægsindustrien

Udviklingsbarrierer
•

Adgangen til arbejdskraft, særligt
faglært samt højtuddannet
arbejdskraft

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
Indsatserne fastlægges i kommende erhvervsstrategi som forventes vedtaget medio 2019.

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstdrivere er der i Odder særlig fokus på 1) Kvalificeret arbejdskraft og
social inklusion og 2) Iværksætteri, mens også digitalisering, innovation og grøn omstilling
vurderes at have betydning for erhvervsudviklingen i kommunen.
Af branchemæssige styrker fremhæves særligt fødevareområdet, kreative erhverv og turisme
som nuværende styrker og energi- og klimaområdet forventes at få øget betydning i kommunen
i fremtiden.

Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
https://odder.dk/erhverv/

Randers

Styrkepositioner
•
•
•

Industri
Turisme
Detailhandel

Udviklingsbarrierer
•
•
•

Adgang til kvalificeret arbejdskraft
Lav andel af højtuddannet arbejdskraft i
den private sektor
problematisk overlevelsesrate for
iværksættere

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
Der arbejdes sammen med universiteterne om at tiltrække flere nyuddannede til kommunens
private virksomheder. Der arbejdes tæt sammen Dansk Byggeri og Dansk Industri om at få unge
til at interessere sig for en faglig uddannelse. Der arbejdes sammen med
fremstillingsvirksomheder om at udvikle deres konkurrenceevne.

Udvalgte projekter og initiativer vedrørende erhvervsudvikling
Titel

Mål

Hovedaktivitet

Industry Smart
Center Randers

At optimere de deltagende
fremstillingsvirksomheder.

Vækstledelse i
SMV´er

At få ejerledede SMV´er til at
vækste

Etablering af
Maker-space

At på iværksættere og unge
virksomheder til at interessere
sig for anvendt IT.
At få plastvirksomheder til at
arbejde sammen om at løse det
stigende problem med
plasticaffald via genanvendelse.
At give alle virksomheder
mulighed for at have adgang til
højhastighedsbredbånd.

Netværk, temamøder og
forretningsudvikling, LEAN m.m. Der
laves også særskilt indsats for at få
maskinmesterpraktikanter.
At klæde en ejerleder på til at vækste
deres virksomhed med fokus på at
håndtere økonomi og planlægning i en
vækstvirksomhed.
Etablering af det fysiske rum samt

Plastnetværk
Randers

Randers
Kommunes
wan-aftale

Koble netværket sammen med
vidensinstitutioner og aktører, der
ønsker deres plasticaffald genanvendt.
Koordinere tilmeldinger fra
virksomheder og få disse tilkoblet
graveplaner for bredbåndsudbyder.

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstdrivere er der i Randers særlig fokus på kvalificeret arbejdskraft og
social inklusion men også digitalisering og automatisering, iværksætteri og grøn omstilling
vurderes som væsentlige.
Af branchemæssige styrker fremhæves særligt energi- og klimaområdet, smart industri og
turisme, mens fødevareområdet forventes at få øget betydning i kommunen i fremtiden.

Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
https://politikogdemokrati.randers.dk/media/52475/erhvervs-og-turismepolitik-2018.pdf

Ringkøbing-Skjern

Styrkepositioner
•
•
•
•

Udviklingsbarrierer

Fødevarer
Produktionserhverv
Turisme
Energi

•
•
•
•

Mangel på kvalificeret arbejdskraft
Infrastruktur
Konkurrence i markedet og ændringer i
markedet
Spredning af ny teknologi

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
Understøtte virksomhedernes innovation gennem erhvervsfremmeindsatser, herunder også i
turisterhvervet. Arbejde med at tiltrække og fastholde viden, arbejdskraft og borgere. Sikre
udbygning af rammevilkår for erhvervslivet. som f.eks. den fysiske og digitale infrastruktur.

Udvalgte projekter og initiativer vedrørende erhvervsudvikling
Titel

Mål

Hovedaktivitet

Industri 4.0

Understøtte innovation og
omstilling i
produktionsindustri
At tiltrække arbejdskraft og
at få virksomheder til at
flytte til området
Højere indtjening og mindre
spildprodukter og mere
bæredygtig produktion
Understøtte vækst i
virksomheder

Oprettelse af demonstrationsanlæg
og forskningssamarbejde mellem
Aarhus Uni. og virksomheder
Kampagneindsats - "Danmarks
Største Arbejdsplads". Strategi for
tiltrækning af virksomheder.
Understøtte virksomheder i at
energioptimere og udvikle nye
grønne forretningsmodeller
Tætte samarbejder mellem
kommunale afdelinger og
organisationer som f.eks. Erhvervsog Uddannelsescenteret
Netværkssamarbejde og lobbyisme
på tværs af organisationer

Markedsføring for at
tiltrække arbejdskraft
og virksomheder
Understøtte grøn
ressourceoptimering i
virksomheder
Helhedsorienteret,
proaktiv og
servicemindet
virksomhedsbetjening
Rute 15 - arbejde på
opgradering til 2+1-vej

Lette fremkommelighed for
pendlere og erhverv

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstdrivere er der i Ringkøbing-Skjern særligt fokus på Innovation og ny
teknologi og iværksætteri. I fremtiden vurderes digitalisering og automatisering og kvalificeret
arbejdskraft og social inklusion som centrale kilder til vækst.
Af branchemæssige styrker fremhæves særligt energi- og klimaområdet, turisme og
fødevareområdet, mens smart industri forventes at få øget betydning i kommunen i fremtiden.
Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/erhvervs-ogvaekstudvalget/dagsordener-referater?AgendaID=1889#e765d6a6-073b-45a1-92e235949b1e792d
Derudover har kommunen også en turismepolitik, politik for grøn, vedvarende energi, en
profilerings- og bosætningspolitik, en videnspolitik og en fødevarepolitik, ser mere her:
https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/erhvervs-ogvaekstudvalget/dagsordener-referater?AgendaID=1889

Samsø

Styrkepositioner
•
•
•

Fødevare
Turisme
Formidlingsprojekter vedrørende
vedvarende energi/bæredygtig
udvikling

Udviklingsbarrierer
•
•
•

Infrastruktur til og fra Samsø Kommune (pris,
frekvens, hastighed samt ruteforløb)
Rekruttering af arbejdskraft (med rette
kvalifikationer.)
Negativ befolkningsudvikling

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
Udbygning af infrastruktur til og fra Samsø Kommune. Erhvervs- og Bosætningsstrategi - samt
handleplan. Fossilfri ø 2030 & cirkulær bioøkonomi.

Udvalgte projekter og initiativer vedrørende erhvervsudvikling
Titel

Mål

Hovedaktivitet

Ny færgerute til
Aarhus
Lev drømmen Samsø

Øge bosætning og turisme

Bygge ny færge og etablere ny færgerute

Øge bosætning

Biosamfund
Samsø

Motivere til implementering
af cirkulær bioøkonomi

Den brede
markedsføring
af Samsø
Fossilfri ø i 2030

Brande Samsø

muliggøre leje af en prøvebolig, således at
ø-livet kan afprøves på en nem måde,
samt markedsføring.
kompetence og netværksaktiviteter
landmænd. arbejdsgruppe biogas,
affaldssortering, arbejde med
vandressourcer
Brande Samsø jf. markedsføringsstrategi
for Samsø.

Samsø Kommune arbejder på
at blive uafhængig af fossile
brandstoffer.

En række delprojekter i samarbejde med
Samsø Energiakademi m.fl.

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstdrivere er der på Samsø særligt fokus på den grønne omstilling, men
også Innovation, kvalificeret arbejdskraft og social inklusion og iværksætteri anses som centrale
kilder til vækst.
Af branchemæssige styrker fremhæves særligt energi- og klimaområdet, turisme og
fødevareområdet, som både nuværende og fremtidige styrkepositioner.
Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
https://www.samsoe.dk/politik/politikker-og-strategier

Silkeborg

Styrkepositioner
•
•
•
•

Udviklingsbarrierer

Energi og vind (Grøn vækst)
Turisme og erhverv bundet op på Danmarks
Outdoor Hovedstad
Procesudstyr til fødevarebranchen
Et stærkt lokalt erhvervsfremmesystem - stor
virksomhedsopbakning og tilfredshed

•
•
•

Mangel på kvalificeret arbejdskraft
Få erhvervsrettede uddannelser
Evnen til at tage digitalisering og nye
forretningsmodeller til sig
Mange små og ikke så eksport
orienterede virksomheder

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
https://silkeborg.dk/~/media/Erhverv/Erhvervshandleplan/Erhvervshandleplan-2018/4357Erhvervshandleplan_180x180_20182_web.pdf
www.silkeborgkalder.dk
Massive investeringer i infrastruktur og bymidte

Udvalgte projekter og initiativer vedrørende erhvervsudvikling
Titel

Mål

Silkeborg jagter
Talenter

Tiltrækning af kvalificeret
arbejdskraft

Intensiveret
iværksætterindsats

Flere inkubatorpladser, Fokus på
salg, tættere samspil i det lokale
økosystem
Relokalisering af danske eller
internationale virksomheder til
Silkeborg
Styrke og sikre overlevelse af
detailhandlen i vores bysamfund
Veksle naturkvaliteter til
erhvervsmæssige
styrkepositioner

Silkeborg jagter
Virksomheder
Udvikling af
detailhandel
Danmarks Outdoor
Hovedstad

Hovedaktivitet
HR netværk, Studerende på
virksomhedsbesøg, deltagelse i
karriere messer m.m.
37 flere pladser i G Kraft,
Salgsgrupper, opsøgende i forhold til
miljøer med "selvstartere"
Samarbejde med Invest in DK og
branding blandt vækstvirksomheder
som vil få bedre odds i SK
Etablering af gadesamarbejder,
uddannelse i webshops m.m.
Tiltrækning af turister plus
organisationer, events mm.
eksempelvis et videnscenter om
Outdoor som vækstdriver

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstdrivere er der i Silkeborg særligt fokus på 1) Kvalificeret arbejdskraft og
social inklusion, 2) Innovation og ny teknologi, 3) Iværksætteri og 4) Grøn omstilling. I fremtiden
vurderes iværksætteri og digitalisering/automatisering at få stigende betydning som kilder til
vækst.
Af branchemæssige styrker fremhæves særligt energi- og klimaområdet og turismesektoren mens
smart industri forventes at få øget betydning i kommunen i fremtiden.
Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
https://silkeborg.dk/~/media/Erhverv/Erhvervsstrategi/Erhvervsstrategi-2018_2022/4281Erhvervsstrategi_web_03102018.pdf

Skanderborg

Styrkepositioner
•
•
•

Udviklingsbarrierer

Højt uddannede borgere
Høj andel af ingeniørvirksomheder
Høj beskæftigelse

•
•

Mangel på arbejdskraft
E45

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
Særligt følgende tre indsatsområder:
1) Tiltrækning af flere borgere
2) Tiltrækning af arbejdskraft
3) Samarbejde i Business Region Aarhus om sikring af infrastruktur

Udvalgte projekter og initiativer vedrørende erhvervsudvikling
Titel

Mål

Ledige i job

Hovedaktivitet
Virksomhedskonsulent
opsøger virksomheder

Smidig sagsbehandling

Virksomhederne oplever effektiv
sagsbehandling

Erhvervsalliance med
virksomheder

Sikring af arealer til
erhvervsudvikling

At der er ledig erhvervsjord til
rådighed

Planlægning og jordopkøb

Velkomst af nye
virksomheder

At nye virksomheder hurtigt
oplever sig som en del af et
fællesskab

Frokost med borgmester og
kommunaldirektør

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstdrivere er der i Skanderborg særligt fokus på 1) kvalificeret
arbejdskraft og social inklusion, 2) Innovation og ny teknologi, 3) Iværksætteri, 4) Globalisering
og 5) Grøn omstilling som centrale kilder til vækst. I fremtiden vurderes globaliseringen og den
grønne omstilling som særlig centrale kilder til vækst.
Af branchemæssige styrker fremhæves særligt energi- og klimaområdet, mens smart industri
forventes at få øget betydning i kommunen i fremtiden.

Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
http://pdf.skanderborg.dk/Politik/erhverspolitik2016/#/

Skive

Styrkepositioner

Udviklingsbarrierer

1) Grøn og bæredygtig omstilling
2) Fremstillingsindustri
3) E-handel

1) Infrastruktur - Rute 26/34
2) Lokale uddannelsestilbud
3) Faldende befolkningstal

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
1)
2)
3)

Skive Kommunes Klima- og bæredygtighedsstrategi understøttet af fx etablering af
GreenLab Skive
Igangværende revision af bosætningsstrategi understøttet af fx nyansættelse af
bosætningskonsulent
BigBlue Skive - byomdannelse langs fjord og å.

Udvalgte projekter og initiativer vedrørende erhvervsudvikling
Titel
GreenLab Skive

Innovation
Skive
BigBlue Skive

Opgradering af
Rute 26/34 fra
Herning til
Hanstholm
Industri 4.0

Mål
Tiltrækning af virksomheder og
forskning med fokus på
energisymbiose og -lagring i
international skala
Etablering af et lokalt
innovationshus
Byomdannelse af tidligere
erhvervsområde til attraktive
boliger. Omdannelsen skal være
med til at tiltrække arbejdskraft
Forbedret infrastruktur for
egnens virksomheder

Hovedaktivitet
Udbygning af erhvervsområde og
tiltrækning af grønne virksomheder, se
mere her http://www.greenlabskive.dk/

Understøtte egnens mange
produktionsvirksomheders
kompetenceudvikling inden for
industri 4.0

Samarbejdsaftale med DAMRC herunder
inspirationsbesøg.

Triple helix samarbejde om udvikling og
etablering af innovationshuset
Realisering af Elværkskvarteret og
rekreative opholdsarealer og
forbindelseslinjer, se mere her:
http://bigblueskive.dk/
Tværkommunalt samarbejde i
partnerskab med virksomheder og
erhvervscentre

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstdrivere er der i Skive særlig fokus på 1) kvalificeret arbejdskraft og
social inklusion, 2) Innovation og ny teknologi, 3) Iværksætteri og 4) Grøn omstilling. I fremtiden
forventes alle de seks generelle kilder til vækst at være væsentlige for udviklingen i Skive.
Af branchemæssige styrker fremhæves særligt energi- og klimaområdet, smart industri, kreative
erhverv og turisme som nuværende styrker og fødevareområdet forventes at få øget betydning
i kommunen i fremtiden.

Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
https://www.skive.dk/media/13819/erhvervspolitik-2017-2020.pdf

Struer

Styrkepositioner
•
•
•

Udviklingsbarrierer

Lyd - national, regional og lokal styrkeposition
Høj andel teknologibaserede arbejdspladser
Fødevarer

•
•
•

Adgang til kvalificeret
Arbejdskraft adgang til
uddannelsesmiljøer
Adgang til investorkapital

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
Følgende indsatser er i fokus i kommunen:
• Fokus på styrkelse af lydklyngen i kommunen med udgangspunkt i Sound Hub
Denmark.
• Vækstforløb for lokale virksomheder.
• Ny bosætningsstrategi
• Samarbejdsplatform Lydens By - til markedsføring af Struer Kommune

Udvalgte projekter og initiativer vedrørende erhvervsudvikling
Titel

Mål

Hovedaktivitet

Sound Hub Denmark

100 nye
vidensarbejdspladser

Accelaraceforløb til tiltrækning af
internationale iværksættere

Vækstforløb

100 arbejdspladser i
2021

Fokuseret og skræddersyet
rådgivning og vejledningsforløb

Iværksætter og inkubatorforløb
i BusinessPark Struer

Flere iværksættere

Lydens By
Bosætningsstrategi

Markedsføring og aktiviteter
Tilflytning og
fastholdelse

Handlingskatalog

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstdrivere er der i Struer særligt fokus på digitalisering og
automatisering, på kvalificeret arbejdskraft og på iværksætteri, hvor de to sidstnævnte
forventes at få stigende betydning i fremtiden.
Af branchemæssige styrker fremhæves særligt fødevare og turisme som nuværende styrker og
de kreative erhverv forventes at få øget betydning i kommunen i fremtiden.

Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
https://www.struer.dk/erhverv/erhvervsstrategi

Syddjurs

Styrkepositioner
•
•
•

Udviklingsbarrierer

Turisme/oplevelsesindustri med afledte
effekter på andre brancher
Landbrug og fødevarer
Kreative erhverv

•
•
•

Begrænset vækstrate i nye
virksomheder
Begrænsede ambitioner om at skabe
flere arbejdspladser
Mangel på faglært/kompetent
arbejdskraft

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
I kommunen er der følgende aktuelle indsatsområder:
• Udviklingsplan for Ebeltoft med styrkelse af oplevelsesklyngen.
• Understøttelse af Maltfabrikken (Ny Malt) som omdrejningspunkt for kultur, kreative
erhverv, iværksætteri og fysisk mødested
• Erhvervspuljen som strategisk virkemiddel i forhold til at understøtte
erhvervsprojekter, der fokuserer på bæredygtighed

Udvalgte projekter og initiativer vedrørende erhvervsudvikling
Titel

Mål

Hovedaktivitet

Smart Syddjurs

Udnyttelse af den digitale
infrastruktur til udvikling af
innovative services

P.t. mobilisering af aktører og
udbredelse af kendskabet til
konceptet

Cirkulært
innovationsnetværk

Nye forretningsmodeller, vækst
og arbejdspladser på et
bæredygtigt grundlag

Netværksmøder og seminarer

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstdrivere er der i Norddjurs særligt fokus på Grøn omstilling. I fremtiden
forventes Innovation og ny teknologi og Iværksætter at blive mere centrale drivere for vækst.
Af branchemæssige styrker fremhæves særligt fødevare og og turisme som nuværende styrker
og energi- og klimaområdet forventes at få øget betydning i kommunen i fremtiden.

Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
https://www.syddjurs.dk/erhverv/erhvervspolitik-og-samarbejde

Viborg

Styrkepositioner
•
•

Udviklingsbarrierer

Animation/kreative erhverv
Bioøkonomi/Grøn teknologi og bæredygtig
produktion Industri

•
•

Infrastruktur
Mangel på kvalificeret
arbejdskraft

Indsatsområder og planer vedrørende erhvervsudvikling
Følgende områder er i fokus i kommunen:
• Udviklingsstrategi
• Erhvervsstrategi
• Uddannelsesstrategi

Udvalgte projekter og initiativer vedrørende erhvervsudvikling
Titel

Mål

Hovedaktivitet

Animationsstrategi

Styrke efterspørgslen efter
animation og udvikle brugen af
animation i den offentlige
kommunikation
Tiltrækning af investeringer og
virksomheder

Udvikling af konkrete
animationsproduktioner

Investeringsfremme

Uddannelsesstrategi

Sikre uddannelser, der modsvarer
erhvervslivets behov

Samarbejdsaftale
med Aarhus
Universitet
Center for Industri,
CFI

Understøtte udvikling af
bioøkonomien og styrke Foulum
som centrum for bioøkonomi
Understøtte udvikling af
industriproduktion

Særlig fokus på
investeringsfremme indenfor
Viborg Kommunes
styrkepositioner
Udvikling af Viborg som karriereog uddannelsesby samt
tiltrækning af nye uddannelser
Udviklingsplan og strategi for
Foulum og konkrete samarbejder
indenfor bioøkonomi
Brobygning til vidensmiljøer

Vækstdrivere og prioriterede erhvervsområder
Blandt de generelle vækstdrivere er der i Viborg særlig fokus på 1) Globalisering og
internationalisering og 2) Grøn omstilling. I fremtiden forventes alle de øvrige kilder til vækst at
få stigende betydning som drivere for vækst i kommunen.
Af branchemæssige styrker fremhæves særligt de kreative erhverv og både smart industri,
energi- og klimaområdet og sundhedsteknologi forventes at få øget betydning i kommunen i
fremtiden.
Kommunens gældende erhvervsstrategi/erhvervspolitik
https://kommune.viborg.dk/~/media/Kommune/ERHVERV/Erhvervskommunen/Erhvervsp
olitik/Filer/Erhvervsstrategi/Erhvervsstrategi-2020.pdf?la=da

