STRATEGI 2020-2021
VESTHIMMERLAND I FREMGANG
- midt i en krisetid

ERHVERV VÆKSTHIMMERLAND
SKAL PÅ BEDST MULIG VIS
BIDRAGE TIL, AT DET LOKALE
ERHVERVSLIV FÅR DE BEDST
MULIGE VÆKSTVILKÅR.

HVORDAN KAN VI SIKRE
DET MIDT I EN GLOBAL
KRISE?
DET GØR VI GENNEM
PRIORITEREDE INDSATSER
SAMT ET TÆT OG STÆRKT
SAMARBEJDE

INDLEDNING

OM AT SE MULIGHEDER OG POTENTIALER
MIDT I EN GLOBAL KRISE – ET ÅR SENERE!

Erhverv Væksthimmerlands primære opgave er at servicere det lokale erhvervsliv og være en aktiv
medspiller i at sikre gode betingelser for vækst og udvikling i Vesthimmerland. En del af vores lokale erhvervsliv er medlemmer af én af kommunens fire erhvervsråd og har dermed en mere direkte
indflydelse på Erhverv Væksthimmerlands aktiviteter og prioriteter gennem udpegningen af repræsentanter til vores bestyrelse og ved deltagelse i vores Forum Væksthimmerland arrangementer. Endvidere er der tradition for, at medlemmerne af Forum Væksthimmerland giver input til udviklingen af
vores 2-årige strategi.
2020 var både det første år i den nuværende strategiperiode, og det var også det første pandemi-år,
hvor en global krise sænkede sig tungt over mange brancher og virksomheder. Pandemien lukkede
grænserne og markederne ned, og alene usikkerheden ved fremtiden satte forbrug og investeringer i
stå. Flere brancher og virksomheder i Vesthimmerland blev mere eller mindre hårdt påvirket, og nogle har måske endnu ikke kunne gøre regningen op, måske man stadig venter på genåbning i løbet af
foråret eller sommeren 2021. Vi har mødt virksomheder, som klarer sig rigtigt godt, og måske har set
nye forretningsmuligheder, men vi møder også dem, der virkelig er hårdt presset.
For os, der arbejder på erhvervskontoret med at servicere vores iværksættere og erhvervslivet, har
krisen også medført en række forandringer fra i foråret 2020. Alt foreningslivet gik i stå og den direkte
kontakt med vores ”kunder” ophørte pludselig. Vi blev ganske vist alle sammen rigtigt gode til virtuelle mødeplatforme, men det er og bliver ikke det samme som den menneskelige kontakt. Vores drift
skiftede fokus til krisehåndtering, hotlines, hjælpepakker og værnemidler. Og hen over sommeren
2020 begyndte man så optimistisk at snakke om genåbninger og genrejsning af økonomien. Det hele
var dog ligesom at blive slået hjem i Ludo, da tingene lukkede ned igen i efteråret, først de nordjyske
kommuner og senere hele landet.
At udvikle en ny strategi i den kontekst er nyt og også særligt vanskeligt for os. Processen omkring
strategiudviklingen har derfor været anderledes denne gang. Medlemmerne af Forum Væksthimmerland har haft mulighed for at byde ind med forslag til strategien i 2020, og bestyrelsen har herefter
godkendt de strategiske prioriteringer, som er fremkommet efter sammenskrivning af alle input. I
2021 har det været bestyrelsens opgave at justere strategien, så den passer til vores situation og de
behov, vi møder. Det er denne justerede strategi du nu sidder med.
Vi er fortsat også styret af resultatkontrakten, der regulerer vores erhvervsservicearbejde for Vesthimmerlands Kommune. Vores samlede styrringsredskab er derfor en kombination af resultatkontrakten, strategien og de prioriteringer vi løbende foretager, når muligheder og udfordringer opstår.
I bydes hermed velkommen til at læse om den strategi der sammen med
resultatkontrakten danner grundlag for erhvervskontorets arbejde i 2021.

DAN SKOVGAARD

ERHVERVSCHEF
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EKSISTERENDE INDSATSOMRÅDER
VÆRDISKABENDE ERHVERVSSERVICE
OG ERHVERVSFREMME

HVEM ER ERHVERV VÆKSTHIMMERLAND
Erhverv Væksthimmerland er en selvejende organisation, der primært finansieres af offentlige tilskud
fra Vesthimmerlands Kommune, og til dels ved hjælp af et mindre supplement fra deltagelse i offentligt finansierede projekter gennem Erhvervsstyrelsen. Erhverv Væksthimmerland har ingen medlemmer, men er indirekte en medlemsorganisation via de fire lokale erhvervsråd i kommunen.
Vi er afhængige af et tæt samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, hvor der er stærke relationer
ind i en række forvaltninger, uddannelsessystemet, det nordjyske erhvervshus og de nordjyske kommuners samlede erhvervsfremmesystem. Derudover har vi en række samarbejdspartnere til forskellige specifikke indsatser og projektopgaver, som er centrale for, at vi kan løse vores del af opgaverne,
bl.a. private rådgivere og eksperter.

Målet er at skabe værdi for erhvervslivet igennem hele virksomhedens livscyklus, og idet vi selv er
generalister og kun få personer på erhvervskontoret, er vi meget afhængige af gode samarbejdsrelationer og netværkskompetencer, og det prioriterer vi højt.
DE FASTE ELEMENTER I DEN LOKALE ERHVERVSSERVICE
To klassiske elementer i erhvervsservicen har altid været højt på dagsorden, nemlig at understøtte og
motivere iværksætteri samt at supportere det eksisterende erhvervsliv. Der er ofte vækstpotentialer
og uudnyttede muligheder i mange virksomheder, som kræver fokus, inspiration og måske en håndsrækning udefra for at udnytte og realisere.
Iværksætteriet er fødekanalen til nye virksomheder og arbejdspladser! Der vil altid være en lille grad
af fraflytning og tilflytning af virksomheder i en kommune som vores, og det hhv. begræder og glædes vi over, når det sker. Men langt hovedparten af vores succesfulde virksomheder er opstået og har
vokset sig stærke og måske store i det nærområde, de også er beliggende i i dag.
I disse år er iværksætteriet særligt aktuelt at holde fokus på, idet der opleves en tilbagegang i antallet
af nye iværksættere, og der savnes en tydelig værdikædesammenhæng fra indsatser overfor kommunens unge til etablering og udvikling af nye succesfulde virksomheder i området. På erhvervskontoret
har vi derfor medarbejdere med særligt fokus på iværksætteri, og vi har en detaljeret handlingsplan
for indsatserne.
Indsatserne overfor de etablerede virksomheder bygger på tesen om, at det er nemmere og hurtigere
at skabe vækst og arbejdspladser ved at hjælpe eksisterende virksomheder med uforløst potentiale
end at skabe noget helt fra bunden af. Vi er derfor opsøgende på virksomheder både med konkrete
forslag om tiltag og mere generelt ved at tilbyde dem råd og vejledning i at udvikle deres virksomheder til øget vækst.
Initiativerne kan eksempelvis omhandle kompetenceudvikling af medarbejdere, investering i ny
teknologi og digital transformation, samarbejde med vidensinstitutioner og uddannelsessystemet,
grøn omstilling, ansættelse af højtuddannet arbejdskraft, forberedelse til generationsskifte og nye
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forretningsmodeller. Det kan også være udvikling af ledelseskompetencer f.eks. via mentorordninger og søgning af udviklingsmidler. Flere af disse indsatser er opprioriteret i vores strategi og udgør
selvstændige indsatsområder. Vi er ofte udfordrede af, at offentlige tilskudsmuligheder og projekter
er begrænsede til at være for såkaldte SMV´ere, altså små og mellemstore virksomheder. Dette er
begrundet i en EU-lovgivning om statsstøtte og den håndhæves skarpt. Der findes ikke umiddelbart
noget alternativ for vores store og eksempelvis koncernejede virksomheder, og de må eksempelvis
selv til lommen for at købe professionel rådgivning.
VORES BRANDS
For at øge overskueligheden og genkendeligheden har vi organiseret vores primære indsatser i fire
brands med eget logo. Disse er:

Vores overordnede tilbud til erhvervslivet og det let genkendelige brand du også finder på vores
visitkort og erhvervsavisen.

Tilbuddet for iværksættere under opstart, hvor der både er den direkte vejledning, netværks-, kursus- og konferenceaktiviteter.

Det strategiske mødested for udvikling af erhvervsmiljøet i Vesthimmerland. Under dette brand
afholdes typisk tre årlige konferencer.

Mødestedet for ejerledere i Vesthimmerland, hvor tilbuddet pt. består af et ejerledernetværk.
PROJEKTER
Vi kan og vil deltage i særlige fokuserede aktiviteter og forløb, som har til formål at udvikle særlige
kompetencer eller imødekomme særlige behov hos en defineret målgruppe. Projekter er eksternt
finansieret f.eks. gennem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og er karakteriseret ved en driftsperiode, et budget, et sæt af målbare succeskriterier og en partnerskabskreds omkring projektet.
Projekter af denne art vil typisk falde inden for vores strategiprioriteringer for på den måde at være
løftestang for de temaer, vi sætter særligt fokus på. Eksempler på dette er projekterne ”NordVest
Smart Production” og ”Go Vest” som hhv. handler om digitalisering og arbejdskraft.
Side 5

RESULTATKONTRAKTEN

INDGÅET MED VESTHIMMERLANDS KOMMUNE
PRIMÆRE INDSATSOMRÅDER GRUNDET RESULTATKONTRAKTEN

•

Aktiv deltagelse i den fortsatte udvikling af en formel struktur mellem Vesthimmerlands Kommune, Erhverv VækstHimmerland og andre aktører, som arbejder med erhvervsfremme, herunder
turisme.

•

Erhverv Væksthimmerland støtter op om kommunens deltagelse i projekter, som understøtter eller prioriterer udviklingsmuligheder primært i Vesthimmerlands Kommune, men også i det øvrige
Nordjylland via Business Region North Denmark, således at der sikres en aktiv og dagsordenssættende deltagelse.

•

Synlighed i og udenfor Vesthimmerlands Kommune via fysisk tilstedeværelse, aktiv netværksdeltagelse, og ikke mindst ved at arbejde med en kommunikationsstrategi, hvor udbredelse af opgaver og projektaktiviteter er i fokus.

•

Opbygning af en stærk iværksætterkultur.

•

Aktiv deltagelse i Erhvervsfremmende projekter og i den videre skabelse af kontakter til det lokale
erhvervsliv, herunder støtte realiseringen af projektet NordVest Smart Production, Digital transformation, Strategisk Digital transformation og Go Vest.

•

Sammen med relevante samarbejdspartnere, herunder Jobcenter Vesthimmerland, arbejdes der
aktivt for tiltrækning og rekruttering til det vesthimmerlandske arbejdsmarked.

•

Optimering af synlighed og kommunikation især online men også offline via videreudvikling af erhvervsformidling og kendskab til Erhverv Væksthimmerland, som et alternativ til erhvervsavisen,
digitale platforme, herunder egen hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier.

•

Forsat fokus på den internationale golfturnering ”Made in Denmark”, som en vigtig driver for
erhvervet i Vesthimmerland. Aktiv deltagelse i 2020 og 2021, hvor turneringen afvikles i Vesthimmerland.

•

Deltagelse i og udvikling af profilerende og rekrutteringsaktiviteter, ”Vækst via viden”,, Folkemøde
for unge, Kulturuge og diverse arrangementer m.m.

•

Formidling af kommunens politikker vedr. byggeri, digitalisering, indkøb og detailhandelsplanlægning, beskæftigelsesplan og lign.
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STRATEGISKE INITIATIVER
TRE UDVALGTE INDSATSOMRÅDER FOR 2020-2021
Processen omkring tilblivelse af strategien er allerede beskrevet, og herunder kan du se de fire prioriterede strategiske indsatsområder, vi i den kommende periode vil fokusere på.
De fire valgte indsatsområder er:

PRIORITERET DIGITALISERING
I Vesthimmerland er der allerede gang i tiltag om emnet, bl.a. vores tre projekter på området, men det vurderes, at der stadig er store behov og udviklingspotentialer indenfor
området. Initiativerne skal primært beskæftige sig omkring udbredelse af viden om emnet,
demonstration af stærke cases og oplysning om muligheder til de mindre virksomheder i
kommunen.
Digital transformation og digital modenhed er vigtige områder. Hvordan kan vores nuværende aktiviteter transformeres til ydelser overfor eksisterende og nye målgrupper/brancher?

PRIORITERET ARBEJDSKRAFT

Vi oplever fortsat, at der er stor efterspørgsel på både faglært og ufaglært arbejdskraft i
Vesthimmerland. Der skal sættes fokus på at skaffe kvalificeret arbejdskraft til kommunen,
og vurdere på muligheder som udenlandsk arbejdskraft. Initiativet understøttes allerede af
projektindsatser.
Vi ønsker en øget samlet koordinering omkring rekruttering og bosætning. Vi vil tappe ind i
bosætningsplanen herunder oprettelse af kommunikationsplatform.

PRIORITERET GRØN OMSTILLING OG KLIMAINDSATS

Hvilke roller skal de forskellige aktører i området spille? Kan vi tænke nye projektindsatser
ind på dette område, hvor vi ikke i dag har et større selvstændigt projekt. Der skal fortsat
samarbejdes med kommunen om Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) og det
regionale projekt ”Cirkulær Innovation i partnerskaber” (CIP).
Vi ønsker at undersøge mulighederne for udnyttelse af uudnyttede energi- og ressourcestrømme.

PRIORITERET IVÆRKSÆTTERI

Startups og andre former for nyetablering af virksomheder er en af forudsætningerne for et
driftigt og dynamisk erhvervsliv i udvikling. Vejledning af iværksættere og henvisning til privat rådgivning og tilskud er fortsat traditionelle driftsopgaver. Men i denne prioritet tænkes
i særlig grad på mulighederne for at etablere et fysisk center, der tilbyder kontorpladser og
andre faciliteter for nystartede virksomheder. Dette er bl.a. inspireret af andre kommuners
satsninger på sådanne iværksættermiljøer, og tidligere forsøgt i større og mindre skala i
Vesthimmerland. Kommunen er tænkt som en central samarbejdspartner i indsatsen, men
det kan også være i samarbejde med ungdomsuddannelserne og private virksomheder.
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VI ER FINANSIERET AF VESTHIMMERLANDS KOMMUNE
Erhverv Væksthimmerland er finansieret af Vesthimmerlands Kommune, som også politisk regulerer
erhvervskontorets gratis lokale erhvervsservice.

Lokal erhvervsservice og erhvervsfremme,
der gør en forskel

Tilbuddet for iværksættere under
opstart i Vesthimmerland

Mødestedet for udvikling af
erhvervsmiljøet i Vesthimmerland

Mødestedet for ejerledere
i Vesthimmerland med fokus på personlig udvikling

ERHVERVSKONTOR OG SEKRETARIAT FOR DE FIRE ERHVERVSRÅD:

