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Vesthimmerland skal være kendt 
som en dynamisk og erhvervsvenlig 
kommune med mod og vilje til at gå 
nye veje sammen med erhvervsliv-
et. Målet er altid at styrke de lokale 
muligheder og finde fælles løsninger 
på fremtidens udfordringer.

Sådan lyder den vision, der sætter retningen for samarbejdet med 
erhvervslivet frem mod 2025. Her i Vesthimmerland insisterer vi på at 
være en erhvervsvenlig kommune, der lytter, samarbejder, åbner døre 
og tænker nyt. Kun herved kan vi skabe rammerne for en kommune, der 
er attraktiv at drive virksomhed i - både nu og fremover.

Bæredygtighed og digitalisering hører til de absolutte nøgleord for de 
kommende år. Vi har udvalgt tre verdensmål, der understøtter vores 
indsatser i strategien. 

I de kommende år vil vi særligt have fokus på:



ERHVERVSLIVETS TRÆ 
Vores nye mindset forklarer vi gennem Erhvervslivets træ. 
Træet er et stærkt symbol på liv og vækst - og består af tre 
hovedelementer: roden, stammen og kronen.

Kronen: Skaber kimen til den grønne og digitale 
erhvervsudvikling og fungerer som vækstkatalysator.

Stammen: Her dyrker vi vores potentialer og videre-
udvikler det, vi allerede er gode til.

Roden: Det stærke fundament for vores arbejde - en god og smidig 
erhvervsservice for alle virksomheder og iværksættere i kommunen.



RODEN 
- erhvervsservice, 
der åbner døre

Når du som virksomhed vil i dialog med os, bliver du mødt af en 
åben og smidig erhvervsservice. Du vil opleve en fleksibel orga-
nisation, der er indrettet efter virksomhedernes behov. Forvent 
derfor en rådgivning med fokus på at øge din konkurrenceevne og 
skabe de bedst mulige rammer for at drive virksomhed netop her. 

Vi arbejder for at:

 fremme den fysiske og digitale infrastruktur.
	give adgang til den fornødne arbejdskraft.
 tilbyde en løsningsbaseret sagsbehandling.
 være overskuelig og serviceminded.
 yde en rådgivning, der inspirerer og motiverer.

Brug os som en aktiv medspiller, der udfordrer, giver gode råd og 
baner vejen. Vi kommer altid gerne ud til dig. Det er den bedste 
måde at lære dig og din virksomhed at kende. 





STAMMEN 
- vi bygger oven på
Den grønne omstilling og digitale transforma-
tion hører til vores absolutte styrkepositioner. 
Derfor vil vores fokus naturligt ligge her i de 
kommende år. Mange af vores virksomheder er 
allerede i fuld sving med dette arbejde og kan 
forvente en kommune, der står klar til at under-
støtte ud viklingen.

Digital transformation på dagsorden
Overalt hos virksomhederne er den digitale transformation i 
fuld sving. Med en målrettet datadrevet innovation kan der 
høstes store gevinster - fx når produktionen skal optimeres 
eller nye pro dukter udvikles. Derfor er både produktions-
virksomheder, landbrug, turismeerhvervet og mange andre i 
gang med at styrke den digitale indsats. Som kommune har 
vi en stor opgave i at understøtte denne udvikling og sikre 
den rette råd givning og sparring. 

Vi vil:

 skabe nogle rammer, en platform, hvor nye idéer kan 
mod nes og testes. Her skal være mulighed for demonstra-
tion og for at skabe et endnu stærkere iværksættermiljø.

 styrke den virksomhedsnære tilgang baseret på opsøgen-
de innovation.

 indgå i lokale, nationale og internationale innovations-
partnerskaber og netværk.

 tiltrække højtuddannede og specialiserede kompetencer, 
så virksomhederne løbende kan udvikle sig.





Vidste du at…
Vi er blevet indstillet af Erhvervsstyrelsen til at deltage i 
en konkurrence om at vinde en EU-pris i kategorien Smart 
Europe. En af grundene er en metode, vi har udviklet om 
“opsøgende innovation”. Det går ud på, at innovation sker “on 
location”. Dvs. uddannelsesinstitutioner og andre specialister 
kommer til dig. Og ikke omvendt.



Tag plads i den grønne omstilling

Hos både kommune og virksomheder står emner som 
bære dyg  tighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi højt 
på dags  ordenen. Og ikke uden grund. Udover den åben-
lyse miljø  mæssige fordel skaber det også øget vækst, 
kon kur rence evne og beskæftigelse. Vesthimmerlands 
Kom mune vil gå forrest med innovative tiltag, der kan 
drive den grøn ne omstilling frem. 

Fremover vil vi rette vores indsatser mod:

 at udnytte kommende kommunale investeringer og anlæg 
samt teknologier til at skabe og teste innovationer i for-
bindelse med grøn omstilling.

 at skabe øget bevidsthed blandt virksomheder med hen-
blik på at indgå i strategiske lokale, nationale og internati-
onale partner skaber.

 at arrangere flere temamøder og konkrete aktivitetstilbud 
til virksomheder om bæredygtighed og grøn omstilling.

 at mobilisere et kvalificeret beredskab af rådgivere med 
henblik at styrke den opsøgende tilgang ude hos virksom-
hederne.



KRONEN 
PÅ VÆRKET
Et erhvervsliv i vækst kræver en kommune, der står klar til at følge med. 
Og gerne er et par skridt foran. Som virksomhed kan du forvente en række 
indsatser, der matcher fremtidens efterspørgsel, teknologi og jobmarked. 
Kun herved kan vi tiltrække og fastholde virksomheder og den rette 
arbejdskraft. Vi kan allerede - men vi vil noget mere.

Vores ambitiøse talenter
En vigtig præmis for at være klar til at udnytte de potentialer, der følger med den grønne 
omstilling og øget digitalisering, er adgang til de rette kompetencer. Her har vi store forvent-
ninger til vores ungdom. Fremover bliver de nøglen i vores erhvervsudvikling. Både som 
dyg tige medarbejdere og drivkraftige iværksættere. Derfor skal de klædes på med den rette 
viden og uddannelse.  

For at fremme indsatsen for de ambitiøse talenter vil vi fremme eksisterende ungemiljøer, hvor 
kreativitet og skabertrang er i højsædet. Samtidig vil vi facilitere forskellige tiltag, hvor de unge 
og virksomhederne får muligheden for at lære hinanden bedre at kende.

Målet er at skabe et attraktivt miljø, der inspirerer til at arbejde i kommunen efter endt uddannel-
se.

Innovative partnerskaber
Her i Vesthimmerland skal vi være gode til at opsøge og dyrke innovative partnerskaber. 
Viden, teknologi og kompetencer går hånd i hånd i arbejdet med at fastholde kvalitet og 
ud vikle nye produkter og services. Takket være samarbejde med både konkurrenter og 
virk somheder fra vidt forskellige brancher kan vi sammen skabe tiltag, der løfter os ind i 
frem tiden.

En synlig kommune med en stærk fortælling
Vi har meget at være stolte af her i Vesthimmerland. Det skal vi sige højt. Spændende 
innovative virksomheder med gode jobmuligheder skal gøre det attraktivt for nye familier 
at bosætte sig. Ved at deltage på konferencer, jobmesser og være aktive i regionale, 
nationale og internationale netværk vil vi fortælle historien om vores erhvervssucceser. 
Her tager vi erhvervsudvikling seriøst og står stærkt, når det gælder kvalitetsprodukter, 
moderne teknologier og kvikke hoveder.



Vidste du at…
Vi arbejder målrettet for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft 
til vores kommune. Lige nu udvikler og tester vi nogle me-
toder til, om det kan lykkes. Til dette arbejde har vi som den 
eneste kommune i Danmark fået EU-midler til at implemen-
tere dette pilotprojekt fra 2020 til 2022.



Hvis din virksomhed generelt vil vide noget om 
erhvervsservice, eller du har ambitioner om at blive 
iværksætter, så kontakt

ERHVERV VÆKSTHIMMERLAND
21 48 10 34
post@vaeksthimmerland.dk

Hvis din virksomhed mangler arbejdskraft, 
så kontakt

JOBCENTER VESTHIMMERLAND
99 66 75 00
jobcenter@vesthimmerland.dk

Hvis din virksomhed ønsker at bygge nyt, ombygge 
eller nedrive, så kontakt

TEAM BYG
99 66 82 27
byggesag@vesthimmerland.dk

Hvis din virksomhed har en god idé til et udviklings-
projekt for din branche eller område, så kontakt

UDVIKLINGSAFDELINGEN
24 85 87 96
www.udvikling.vesthimmerland.dk

Hvis din virksomhed er nysgerrig på, hvad der rører 
sig indenfor turisterhvervet, så kontakt

DESTINATION HIMMERLAND
70 27 13 77
info@destinationhimmerland.dk

Hvis du har brug for yderligere 
dialog med kommunen, så kontakt

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE
99 66 70 00
post@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00


