Kære modtager af nyhedsbrevet
Vi har en masse spændende ting at informere om - både til kalenderen og ting, der har optaget os
her i efteråret.
Du kan læse overskrifterne herunder og med fordel springe til de afsnit, der har størst interesse.

1. Nytårskur 2019
2. Briefing-fyraftensmøder 2019
3. Ejerlederletværk - Netværk Væksthimmerland
4. Studiemedhjælper
5. Kulturuge Aha! Når kulturen rykker ud
6. Kåring af årets iværksætter
7. Erhvervsfremmeloven og fremtiden for erhvervskontoret
Nytårskur 2019
Igen i 2019 inviteres medlemmer af kommunens fire erhvervsråd og samarbejdspartnere til Forum
Væksthimmerland nytårskur med spændende indlæg og virksomhedsbesøg. Denne gang er
ministerindlægget ved Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Nytårskuren er
endvidere også rammen for en minikonference, som afholdes sammen med kommunens
ungdomsuddannelser.
RC-Betonvarer i Aars er vært, og du kan læse hele programmet og tilmelde dig på vores
hjemmeside under arrangementer.

Briefing-fyraftensmøder 2019
Årets briefingprogram er klar, og der er fire spændende møder til din kalender. Hør bl.a. om digital
markedsføring, work-life balance og offentlige indkøb. Som altid går møderne på skift imellem
kommunens fire hovedbyer.

Ejerledernetværk - Netværk Væksthimmerland
Erhverv Væksthimmerland starter Vesthimmerlands helt eget ejerledernetværk ultimo januar. Lars
Malling er facilitator på netværket og har stor erfaring fra andre netværk, da han bl.a. faciliterer to
lignende netværk på Mors.
Ejerledernetværket har til formål at danne rammerne for et åbent forum og sparring blandt
ejerledere, der oplever samme udfordringer og problemstillinger i hverdagen. I
ejerledernetværket vil der være fokus på at få tilført idéer og værktøjer til det spændingsfelt, der
er i at befinde sig imellem sit ejerskab i virksomheden, sine familieforpligtelser og sin ledelsesrolle.
Tilgangen til møderne vil være problemløsende, og der vil være fokus på at arbejde ud fra et
værktøjsperspektiv, og hvor eksterne eksperter også vil blive inddraget.
Møderne bliver afholdt fem gange årligt i tidsrummet kl. 16.00 - 20.00, hvor spisning vil være en
del af møderne med plads til at netværke. Ydermere afholdes der en gang årligt et socialt
arrangement for deltagerne. Lyder det som noget for dig, eller er du interesseret i at høre mere, er
du velkommen til at kontakte erhvervskonsulent og tovholder på projektet Kirsten Heisz.
Studiemedhjælper
Få kompetent og fleksibel arbejdskraft - ansæt en studiemedhjælper!
Det er ingen hemmelighed, at virksomheders potentiale og vækstmuligheder styrkes ved
kvalificeret arbejdskraft. Vidste du godt, at kompetent og kvalificeret arbejdskraft også godt kan
findes gennem studiejobbere? Særligt, hvis din virksomhed har opgaver eller projekter, der ikke
kræver en fuldtids medarbejder eller kræver en permanent indsats.
Her er eksempler på blot nogle af de fordele en studiejobber kan tilføre virksomheden:
•

En motiveret medarbejder, som gerne vil anvende ny viden i praksis

•

Fleksibel arbejdskraft til lav pris

•

Frigjorte ressourcer blandt øvrigt personale

•

Adgang til den nyeste viden indenfor jeres branche

•

Mulighed for at rekruttere fremtidige medarbejdere ved at opnå forståelse for deres
kompetencer.

Du kan selv opslå studiejob helt gratis på studiejobportalen.dk.
Ønsker du at vide mere, eller ønsker du hjælp til at udarbejde opslag og få ansat din næste
studiejobber, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Kulturuge Aha! Når kulturen rykker ud
Igen i 2019 afholdes der kulturuge, hvor erhvervsliv og kultur mødes på nye spændende scener og
giver nye oplevelser for medarbejdere og lokalområdets borgere.
Som et særligt tilbud kan din virksomhed lave et sjovt og anderledes indslag for medarbejdere
eller borgere, som inviteres ind på virksomheden. Arbejdsgruppen erhverv og turisme i Kulturugen
tilbyder et pop-op "hit`n`run" operaindslag af 20 minutteres varighed udført af to konservatorie
operasangere med akkordeon - udført på din virksomhed f.eks. i kantinen eller blandt
medarbejderne. Det er sjovt, anderledes og ikke mindst kultur! Arrangementet hedder
"Operacyklen" og forespørgsler og booking kan foregå ved henvendelse til erhvervschef Dan
Skovgaard.
Kåring af Årets Iværksætter
Igen i år har vi uddelt prisen som Årets Iværksætter. Det er 3. år i træk, vi uddeler denne pris, og
arrangementet fandt sted i Messecenter Vesthimmerland i samarbejde med Spar Nord.
De nominerede til Årets Iværksætter pris var TMJ Glas & Byg, ProRepair, Tullesen Polstring, PUNKT
- gulve, tæpper og gardiner og Granly Himmerland, som alle var mødt spændte op.
Vinderen af Årets Iværksætter blev Martin Tullesen, indehaver af Tullesen Polstring. Tullesen
Polstring startede på hjemmeadressen, hvor Martin i 2016 erobrede husets værksted med
symaskine, diverse værktøjer og materialer. Stuegulvet blev taget i brug til at tegne op og skære
ud, og entréen blev brugt til lager af færdigpolstrede møbler. I denne periode havde Martin
fuldtidsjob ved siden af. Passionen for polstrerarbejdet tog dog over i oktober 2016, hvor Martin
tog skridtet og blev selvstændig på fuld tid. Martin flyttede sin nystartede forretning ud af
privatvillaen og herefter gik det stærkt. Martin driver firmaet alene. Martin bor sammen med
ægtefælle og 2 børn i villaen, hvor det hele startede. Stort tillykke til Martin!
Som noget særligt - og for første gang - uddelte vi i år en ekstra pris som "Årets
Iværksætterambassadør". Dette er en pris, der uddeles til en, der har gjort en særlig indsats for at

fremme iværksætteri og lysten til iværksætteri blandt unge i Vesthimmerland. Vinderen blev
Morten Høgh Sørensen, ansat på Erhvervsskolerne Aars.
Morten underviser gymnasieelever på studieretningen Innovation og Entreprenørskab. Ved siden
af sin undervisning er Morten projektleder på EU-projektet Iværksætteri og jobskabelse, som
erhvervsgymnasierne indgår i. I denne forbindelse underviser Morten sine kollegaer - andre
gymnasielærere - i at undervise i iværksætteri. Gennem Mortens arbejde og inspiration kommer
de andre gymnasielærere tættere på iværksætteri-tanken og indarbejder den i deres undervisning,
hvilket helt sikkert er til gavn og glæde for eleverne. Stort tillykke til Morten!
Erhvervfremmeloven og fremtiden for erhvervskontoret
Gennem det meste af 2018 har vi spændt afventet regeringens nye lov om erhvervsfremme, som
skulle reformere hele erhvervsfremmesystemet. I dag kender vi lovens rammer og den nordjyske
model for samarbejde fremover.
Den største nyhed bliver, at Væksthus Nordjylland ændres til "Erhvervshus Nordjylland" fra og
med 2019. Erhvervshuset skal fremover tilbyde specialistvejledning til alle iværksættere og
virksomheder - ikke kun de mest vækstorienterede. Derudover indføres midt på året et nyt ITekspertsystem, der skal guide og vejlede iværksættere og virksomheder med de mest basale
udfordringer. Endelig nedlægges regionernes vækstfora og dermed også muligheden for at lave
regionale tilskudsprogrammer, som f.eks. New-Bizz til iværksættere. En ny national ordning med
erhvervsstøtte programmer ligger fremover i Erhvervsstyrelsens regi - håndteret af Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse.
Det er ingen hemmelighed, at vi har været bekymret for rammerne og økonomien i den nye lov,
der samtidigt pålægger kommunerne at betale ekstra ind til den nye centrale og nationale del af
systemet. For 2019 er vores lokale økonomi i form af den kommunale resultatkontrakt på plads.
Fra og med 2020 er vi endnu usikre på vores økonomi og fremtidige virke. Vi vil løbende melde ud i
takt med, at vi kender fremtidsudsigterne bedre.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår!

Fra hele personalet på Erhvervskontoret
Dan Skovgaard

