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Forord 
Byrådet i Vesthimmerlands Kommune vedtog i 2019 en Plan- og Bæredygtighedsstrategi, som skal 
virke som ledestjerne for kommunens fremtid i de kommende år. Strategien sætter fokus på 4 
fokusområder, herunder ”Vores Vækst” og ”Vores Børn & Unge”, med henblik på at skabe de 
bedste rammer for kommunens borgere og erhvervslivet. Nogle af de konkrete målsætninger er 
blandt andet, at: 

 

 Gå foran med effektiv erhvervsservice 

 Gå nye erhvervsfremmende teknologier i møde 

 Sikre den fysiske og digitale infrastruktur, som er nødvendig for, at erhvervsliv lykkes 

 Tiltrække og fastholde den arbejdskraft, vores erhvervsliv har brug for 

 Åbne os for viden, erfaringsudveksling og samarbejde mellem virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner 

 Gøre Aars til en endnu bedre uddannelsesby 

 Gøre vejen til uddannelse og job lettere 

 Understøtte et aktivt iværksættermiljø 
 

Nærværende Erhvervsstrategi griber stafetten ved at understøtte målsætningerne i Plan- og 
Bæredygtighedsstartegien. 

 
I Vesthimmerland er der en lang tradition for at finde foretagsomme løsninger i tæt samarbejde 
med virksomheder og institutioner. Det er et Vesthimmerland, som er attraktiv for både 
virksomheder og borgere. Foretagsomheden i blandt andet landbruget har med tiden skabt et 
stærkt erhvervsliv i Vesthimmerland, som er præget af dynamik og vækst. Det har endvidere skabt 
en trang til at teste nye kreative ideer i miljøer, hvor der er højt til loftet og plads til både at fejle og 
skabe successer. Vesthimmerland er kort sagt mulighedernes land præget af mod og handlekraft. 

I Vesthimmerlands Kommune er vi bevidste om, at kommunen og det lokale erhvervsliv er gensidigt 
afhængige af hinanden. Positiv erhvervsudvikling sikrer Kommunen øgede skatteindtægter, øget 
bosætning og flere arbejdspladser. Det er derfor vigtigt, at vi har fokus på at være en erhvervsvenlig 
kommune, der giver erhvervslivet gode forudsætninger for vækst og udvikling. Erhvervsvenligheden 
defineres på en række parametre som blandt andet adgang til kvalificeret arbejdskraft, 
uddannelsesmuligheder, kommunal sagsbehandling og dialog med erhvervslivet, hvilket også 
fremgår af Dansk Industris årlige måling af kommunes indsatser med relevans for virksomhedernes 
erhvervsvilkår. 

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål og hele 169 delmål, som handler om at skabe en bæredygtig 
verden inden 2030. Vesthimmerlands Kommune vil bidrage til en bæredygtig verden. Vi har derfor 
til opgave at implementere tankegangen bag målene i alle kommunens forvaltninger i det daglige 
arbejde. Her er nogle mål naturligvis mere relevante end andre, og nogle af dem vil blive en 
integreret del af nærværende strategi. 

Erhvervsstrategien for Vesthimmerlands Kommune har til formål at sætte rammen for, hvordan vi i 
de kommende år vil agere som en vigtig medspiller i udviklingen af erhvervslivet i Vesthimmerland. 
Indsatserne præsenteret i strategien skal bidrage til at understøtte udviklingen af et erhvervsliv 
præget af øget produktivitet, værdiskabelse og øget beskæftigelse. 
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Fundamentet er solidt 
Et mangfoldigt erhvervsliv – med rødder i landbruget 
Historisk har landbruget været det erhvervsmæssige DNA i Vesthimmerland. En række af områdets 
industrier har afsæt i landbruget, hvor løsninger af stigende teknologisk grad i dag bidrager til et moderne 
og højeffektivt landbrug ikke bare i Danmark men også på en række eksportmarkeder. I kølvandet af det 
primære erhverv er der med tiden dukket mange spændende virksomheder op, og i dag vægter især 
produktions- og fremstillingsindustrien tungt i det erhvervsmæssige landskab i Vesthimmerland. Sektoren 
rummer endvidere en stor diversitet inden for branchegrene, idet vi har eksempler på virksomheder, der 
spænder så vidt som fra fremstilling af støbegods, fødevarer og ingredienser, lifte, maskiner og maskindele, 
landbrugsudstyr, fiskenet, vinduer og døre, fjernvarmerør, elektronik og styringer, plastartikler og et utal af 
mindre underleverandører inden for jern og metal. 

 

Turisme som erhverv 
Pr. 1. marts 2020 er Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune gået sammen om en fælles 
turistindsats, som er blevet til Destination Himmerland. Turisme er et betydningsfuldt erhverv i de to 
kommuner og udvikling af turisme er erhvervsudvikling. Destination Himmerland skal have et 
gennemgående fokus på erhvervsudvikling, hvor destinationen bliver brobygger for erhvervet til 
kommuner, lokale erhvervskontorer, erhvervsskoler, erhvervshuse, Dansk Kyst og Naturturisme med flere. 
Himmerland er en guldgrube af spændende steder og oplevelser til lands og til vands. Den himmerlandske 
natur og de himmerlandske kvaliteter og værdier står øverst på listen, når vi skal sælge enestående 
oplevelser til borgere og gæster. Turisme er et marked præget af både vækst og voldsom konkurrence, og 
hvis vi skal vinde, kræver det, at vi investerer tid, kræfter og penge. Vores styrke er, at vi har ideer, mod og 
vilje. Destination Himmerland ønsker derfor at understøtte turismeaktørerne, så de bliver endnu bedre til 
at samarbejde og udvikle kvalitets-oplevelser, -produkter og -services, for denne udvikling er en 
forudsætning for at øge omsætningen i turismeerhvervet og skabe flere blivende jobs i kommunerne. 

 

Kvalitetsuddannelser for unge 
Der er mange veje til et kompetent Vesthimmerland. Vesthimmerlands Kommune har valgt at samle sine 
uddannelsesinstitutioner i Aars. Byen huser VUC Nordjyllands himmerlandsafdeling, FGU Himmerland, 
Erhvervsskolerne Aars med htx og hhx samt Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Erhvervsskolerne i Aars 
udbyder ligeledes erhvervsuddannelser, der ikke udbydes andre steder i landet. Kvalitetsuddannelserne 
bidrager i den grad til at udvikle kreative unge mennesker med stor skabertrang, som besidder 
højtudviklede digitale færdigheder, og som brænder for at udvikle vores erhvervsliv. De lokale 
uddannelsesinstitutioner har et veludviklet samarbejde med de videregående uddannelser, som tilbydes på 
Aalborg Universitet og University College Nordjylland. Vesthimmerlands Kommune understøtter det 
samarbejde med ønske om at styrke et sammenhængende Nordjylland, hvor kompetencerne, 
uddannelsesmulighederne og arbejdskraften er tilgængelige i hele regionen. 

 

Vesthimmerland – i centrum 
En stærk infrastruktur er en forudsætning for at styrke mobiliteten og skabe vækst og beskæftigelse. 
Vesthimmerlands Kommune ligger i pendlingsafstand fra såvel Aalborg, Viborg, Århus, Skive, Hobro, 
Randers og Fjerritslev. Kommunen ligger tæt på motorvej E45, men denne når dog ikke på noget sted ind 
på kommunens område. Alligevel er der god motorvejsadgang fra Aars og Aalestrup med 10- 
15 kilometers afstand. Derudover sikrer A29 en god syd-nord forbindelse, hvor man fra Viborg vejen fra syd 
kan køre gennem kommunen op til Løgstør og ind i Han Herred i nord. 
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Vision, Mission og Erhvervslivets Træ 
Erhvervsstrategien vil sætte retningen for de 5 års samarbejde med erhvervslivet og øvrige 
samarbejdspartnere på området om at udvikle erhvervskommunen Vesthimmerland. Der skal ikke være 
tvivl om, at Vesthimmerland skal være et godt sted at være iværksætter og et godt sted at drive 
virksomhed. Med reference til Plan- og Bæredygtighedsstrategien udmøntes Erhvervsstrategien i følgende 
vision: 

 
Vision 
Vesthimmerland skal være kendt som en dynamisk og erhvervsvenlig kommune, som har modet og viljen til 
at gå nye veje sammen med erhvervslivet for at styrke de lokale muligheder, og for at finde fælles løsninger 
til fremtidens udfordringer. 

 
Mission 
Visionen skal indfries gennem en mission, hvor den grundlæggende erhvervsservice vil blive præget af 
dialog og åbenhed med virksomheder og andre vigtige samarbejdspartnere, med det formål at skabe 
udvikling, vækst og arbejdspladser. 

 
Det nye mindset visualiseres gennem ”Erhvervslivets Træ”, som værende et symbol for både liv og vækst, 
og består af 3 hovedelementer; roden, stammen og kronen. 
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Roden 
Roden illustrerer de indsatser, der er vigtige for at vi kan fortsætte med at yde en god og smidig 
erhvervsservice, der er målrettet alle virksomheder og iværksættere i Vesthimmerland 

 

Stammen 
Stammen skal sikre at de erhvervsmæssige styrkepositioner bliver styrket med henblik på at videreudvikle 
de fremadrettede indsatser for erhvervsudvikling 

 

Kronen 
Kronen illustrerer de indsatser, der har til formål at fungere som en vækstkatalysator, der horisontalt 
understøtter og udvikler kommunens erhvervsmæssige styrkepositioner 

 
 

Verdensmål 
Som nævnt i Forordet vil denne erhvervsstrategi bidrage til at opfylde udvalgte mål i en Vesthimmerlandsk 
kontekst. Vi har udvalgt de tre verdensmål, hvor vi mener erhvervsfremmeindsatsen og erhvervslivet i 
Vesthimmerland skal gøre en forskel. 

 
De tre udvalgte verdensmål vil blive integreret i indsatserne i erhvervsfremmeindsatsen, og alle fremtidige 
initiativer vil blive bedt om at forholde sig til, hvordan de vil arbejde med at understøtte et eller flere af 
målene. 

For det er de tre verdensmål, der skal få kronen i erhvervslivets træ til at blomstre: 

MÅL 4: KVALITETSUDDANNELSE 
Vi skal uddanne og udvikle kreative unge mennesker med stor skabertrang, som besidder højtudviklede 

digitale færdigheder, og som brænder for at udvikle vores samfund i en mere grøn og bæredygtig retning 
 

MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI 
Vi skal understøtte erhvervsinitiativer, der bidrager til den grønne omstilling, og dermed også til at nå den 
nationale målsætning om at reduceres Danmarks samlede CO2 udledning med 70 % inden 2030 

 
MÅL 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING 
Vi skal bryde op med silotænkning og indgå i innovative partnerskaber, hvor der udvikles nye metoder og 
produkter til at løse aktuelle behov eller problemstillinger 
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RODEN: Vores smidige erhvervsservice 
 

Vi kan allerede – men vi vil gøre det endnu bedre 
 

Det skal være nemt og attraktivt at starte virksomhed op og være erhvervsdrivende i Vesthimmerland. Det 
er derfor, vi siger, at vi i fremtiden vil gøre de ting, der er vigtige for erhvervslivet, vigtige for kommunen. 
Forudsætningen for at indfri denne mission er at fundamentet, roden, er på plads. 

Den kommunale erhvervsservice tilbyder i dag en række basale rammevilkår, der dagligt udøves af en 
række kontorer, forvaltninger og institutioner, herunder Destination Himmerland og Erhverv 
Væksthimmerland. Erhvervsservicen har fokus på at matche erhvervslivets forskelligartede behov og skaber 
gode forudsætninger for erhvervslivets konkurrenceevne, og dermed også for Vesthimmerlands fortsatte 
udvikling. 

 

Vi vil i de kommende år have en ambition om at gøre det endnu bedre. Gør Vesthimmerlands Kommune 
endnu mere erhvervsvenlig, og det skal ske i et tættere samarbejde med erhvervslivet og 
uddannelsesinstitutionerne. Ambitionerne skal udfoldes gennem: 

 
 En koordineret, fleksibel kommunal organisation, der er overskuelig og serviceminded over for 

virksomhederne 

 En dialog- og løsningsbaseret sagsbehandling 

 Den lokale erhvervsservice, der skal virke inspirerende for eksisterende virksomheder og 
motiverende for nye iværksættere 

 Initiativer til at virksomhederne har adgang til den fornødne arbejdskraft 
 Den fysiske og digitale infrastruktur, som skal være i top 

 
Vores overskuelige organisation - Erhvervsindgangen 
Det skal først og fremmest blive nemmere for virksomhederne at kontakte Vesthimmerlands Kommune. 
Der skal derfor etableres én erhvervsindgang, som illustreret i nedenstående figur. Den skal være 
erhvervslivets naturlige indgang til Kommunen. Erhvervsindgangen skal sikre, at vi fremadrettet kan levere 
en bedre koordineret, mere helhedsorienteret og mere strategisk funderet erhvervsfremmeindsats. 

 

Erhvervsindgangen er kommunens tilbud til virksomhederne, når de skal i dialog med de offentlige 
myndigheder, både kommunale og statslige. Uanset om en henvendelse drejer sig om byggeri, 
miljøgodkendelser, erhvervsgrunde, rekruttering, planlægning, virksomhedsopstart eller andet, skal 
erhvervsindgangen enten kunne yde den nødvendige rådgivning og sparring, eller kunne etablere en 
forbindelse til den rette medarbejder. Det skal understreges, at virksomhedsindgangen er et tilbud og ikke 
en tvungen mulighed. Virksomhederne kan stadig tage direkte kontakt til relevant sagsbehandler. 

 
Vi skal sagsbehandle for erhvervslivet. Men Vesthimmerlands Kommune er også en myndighed og 
lovgivning skal overholdes under hensyntagen til borgere, miljø, natur og landskabsforhold. Sagsbehandling 
for erhvervslivet betyder derfor ikke, at vi helt ukritisk efterlever, alle de ønsker den enkelte virksomhed 
måtte have. 
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Vores inddragende sagsbehandling 
 

Generelt kan virksomhederne forvente at blive set, hørt og inddraget, når de kontakter kommunen. 
Virksomhederne skal opleve, at: 

 
Vi er medspillere. Derfor går vi i dialog med og samarbejde med erhvervslivet. Vi bestræber os altid på at nå 
frem til løsninger, der bidrager positivt til virksomhedens såvel som Kommunens udvikling. 

Vi siger aldrig bare ”nej”. Derfor er vores sagsbehandling løsningsorienterede. Et afslag må aldrig stå alene, 
men skal følges op af et alternativt løsningsforslag. 

Vi følger vores sager til dørs. Derfor tilknytter vi til alle sager en fast tovholder. Denne fungerer som 
kontaktperson gennem hele sagsforløbet, og sikrer sagens fremdrift. 

 
Vi lytter til feedback. Derfor evaluerer vi vores erhvervsrelaterede sagsbehandling. Det er vigtigt for os altid 
at være bevidste om, hvad erhvervslivet mener vi gør godt og, hvad erhvervslivet mener vi bør blive bedre 
til. 
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Vores inspirerende erhvervsrådgivning 
Virksomhederne skal opleve Vesthimmerland som en aktiv erhvervskommune, som hele tiden understøtter 
dem i deres vækst i form af højtkvalificeret rådgivning, sparring og medspiller i deres udviklingsaktiviteter 

 
Det gør vi ved, at 

 

 Understøtte iværksættermiljøet ved at inspirere de unge og andre med iværksættertrang 

 Invitere til arrangementer og møder om emner, som efterspørges af erhvervslivet 

 Skabe overblik og formidle støtte- og netværksmuligheder på en simpel måde 
 Deltage aktivt i erhvervsfremmende projekter sammen med virksomhederne 

 
 

Vores målrettede jobservice - Kvalificeret arbejdskraft 
Vi arbejder målrettet på at stille de rette hænder og hoveder til rådighed for erhvervslivet i 
Vesthimmerland. Virksomhedsstrategien omfatter følgende: 

 

 Rekruttering og formidling af arbejdskraft 

 Fastholdelse af arbejdskraft 
 Afprøvning, uddannelse og opkvalificering 

 Understøtte samarbejdet mellem jobcentret, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og 
virksomheder med henblik på af sikre kvalificeret arbejdskraft nu og på sigt 

 
Det vil altid være målet at sikre, at erhvervslivet har adgang til kvalificeret arbejdskraft, og borgerne har 
adgang til jobs. Derfor har vi kontinuerligt fokus på at styrke samarbejdet mellem kommunens 
virksomheder. Det sker blandt andet via en række aktiviteter i form af Rekruttering Himmerland, etablering 
af Taskforce (bestående af virksomhedsledere), opkvalificering af ledige samt investering i en styrket 
virksomhedsrettet indsats. 

 

Vores fysiske- og digitale sammenhængskraft 
Vi arbejder på at skabe sammenhæng og balance mellem land og by ved at sikre god mobilitet og styrket 
digital infrastruktur til glæde for alle borgere og erhvervsdrivende. God mobilitet har stor betydning for 
transport af gods, varer og personer, for erhvervslivets muligheder for at tiltrække arbejdskraft, for 
detailhandlen i Kommunen samt turisme og bosætning. Der skal blandt andet arbejdes på at få etableret 
den jyske ”Hærvejsmotorvej”, som giver aflastning for trængsel, bedre adgang til flere jobmuligheder og 
generelt bedre konkurrencevilkår for virksomhederne i Himmerland. Derfor skal vi løbende, og fortsat, 
arbejde for at forbedre mobiliteten for både lastbiler, bilister, cyklister og gående. Den digitale infrastruktur 
spiller en større og større rolle. Virksomhedernes fremtidige vækst er i høj grad betinget af deres 
digitaliseringsgrad og evne til at anvende og udnytte data og nye teknologier til at skabe innovation. Derfor 
vil Vesthimmerlands Kommune i de kommende år arbejde for at forbedre de digitale rammevilkår for 
virksomheder og iværksættere uanset hvor i kommunen, man har adresse. 
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STAMMEN 
Vi kan allerede – men vi bygger ovenpå 

 
Entreprenør-ånden er markant i Vesthimmerland. Den skal styrkes endnu mere, og udnyttes til at 
videreudvikle og skabe nye erhvervsmæssige styrkepositioner. 

 

I Vesthimmerlands Kommune lader vi det ikke bare blive ved snakken, eller afventer hvad andre gør. Vi har 
modet og handlekraften til at gøre en forskel. 

 
I Vesthimmerlands Kommune ser vi ikke på begrænsninger, men er gode til i fællesskab at fokusere på de 
muligheder, der gavner os alle. Eksisterende og nye styrkepositioner udvikles således oftest i tæt dialog og 
samarbejde med erhvervslivet. 

 
Vesthimmerland har eksempelvis i de senere år været ”first mover” i et forsøg på at indføre autonome 
teknologier i den kommunale drift og erhvervslivet. Der blev indgået partnerskaber med lokale 
virksomheder, Erhverv Væksthimmerland og forskellige uddannelsesinstitutioner for at føre ideerne ud i 
livet. Et direkte spin off er projektet NordVest Smart Production, hvor Vesthimmerlands Kommune i disse 
år har sat fokus på nye erhvervsfremmende tiltag ved at understøtte virksomhederne i at indføre ny 
teknologi og nye digitale løsninger. 

 

 

Digital transformation er en erhvervsmæssig styrkeposition, der skal styrkes og 
videreudvikles 
NordVest Smart Production har skabt grobund for yderligere erhvervsprojekter med det formål at styrke og 
videreudvikle den digitale transformation ude hos virksomhederne. 

 

Virksomheder – ikke kun produktionsvirksomheder – kan høste store gevinster ved at tænke i datadrevet 
innovation. Det er her igennem, at produktionen skal optimeres og nye produkter udvikles. 

 

Datadreven innovation skal blandt andet også styrkes i landbruget for at understøtte den bæredygtige 
udvikling, erhvervet er inde i. Turismeerhvervet skal arbejde med smart turisme, således at den fremtidige 
turismeudvikling bliver baseret på nye datakilder og teknologiplatforme, som skal bidrage til at styrke 
Vesthimmerlands profil som Danmarks bæredygtige turistdestination. 

 
Vesthimmerland vil i de kommende år prioritere indsatsen på digital transformation ved at styrke indsatsen 
over for virksomhederne fra alle brancher ved at øge rådgivning og sparringen, så de kan vækste hurtigt 
gennem datadreven innovation. Det er blandt andet her at fremtidens arbejdspladser skabes og nye 
virksomheder ser dagens lys. 

 

Vi vil gøre det endnu bedre, så indsatsen rettes mod: 
 

 At skabe nogle rammer, en platform, hvor nye ideer kan modnes og testes, hvor der er plads til 
demonstration, og som kan bidrage til at skabe et endnu stærkere iværksættermiljø 

 At styrke den virksomhedsnære tilgang baseret på opsøgende innovation 
 At indgå i lokale, nationale og internationale innovationspartnerskaber og netværk med henblik på 

at øge engagementet i nationale og internationale støtteprogrammer 

 At de rette højtuddannede og højtspecialiserede kompetencer er til stede så virksomhederne 
løbende kan udvikle sig 



9  

 

Grøn omstilling er en erhvervsmæssig styrkeposition, der skal udvikles endnu mere 
Vesthimmerlands Kommune arbejder målrettet på at blive selvforsynende med vedvarende energi. 
Kommunen er medlem af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark. Medlemsskabet 
forpligter os til at nedbringe CO2-udslip med minimum 2% om året. 

 
En række af kommunens virksomheder arbejder direkte med energi- og forsyningssektoren, og andre igen 
med elektronik og styringsløsninger, som kan indgå i løsninger til sektoren f.eks. kraft- varmeværker og 
vindmøller. Vi ser også biogasanlæg og andre vedvarende energikilder som en naturlig del af ”landskabet” i 
Vesthimmerland. Endelig er leverandører til byggesektoren også på banen med produkter, der fremmer 
energibesparelser. 

 
Der er i det hele taget stor fokus på emner som bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi, hvor 
der også ses projekter om samarbejde mellem Forsyningsselskabet Vesthimmerland og 
genbrugsvirksomheder. 

 
Grøn omstilling øger vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse og kommunen vil gå forrest for at 
understøtte erhvervslivet. Blandt andet vil kommunen understøtte virksomhederne i hvordan datadreven 
innovation kan bidrage til at fremme grøn omstilling. På den måde udnyttes de kompetencer og erfaringer, 
som kommunen gør sig gennem indsatserne på den digitale transformation. 

 

Vi vil gøre det endnu bedre, så indsatsen rettes mod: 
 

• At Vesthimmerlands Kommune skal være innovationsdriver ved at udnytte kommende kommunale 
investeringer og anlæg samt velfærdsteknologi til at skabe og teste innovationer i forbindelse med 
grøn omstilling 

• At skabe en øget bevidsthed blandt virksomhederne med henblik på at indgå i strategiske lokale, 
nationale og internationale partnerskaber 

• At arrangere flere temamøder og konkrete aktivitetstilbud til virksomhederne omhandlende 
bæredygtighed og grøn omstilling 

• At mobilisere et kvalificeret beredskab af rådgivere med henblik på at styrke den opsøgende tilgang 
ude hos virksomhederne 

 
 

KRONEN 
Vi kan allerede – men vi vil noget mere 

 
For at et erhvervsliv for alvor kan blomstre, er det vigtigt at have en række indsatser, der rækker ind i 
fremtiden med den ambition om, at de skal fungere som vækstkatalysatorer for en fremtidssikret og 
sammenhængende erhvervsudvikling. I Vesthimmerlands Kommune vil vi have fuld opmærksomhed på 
vore unge mennesker og vores samarbejdspartnere, så vi hele tiden er i stand til at understøtte og ikke 
mindst udvikle vækstpotentialerne i det lokale erhvervsliv. For vi vil noget mere, hele tiden, og det skal vi 
fortælle omverdenen. 

 
Vores ambitiøse talenter 
Vesthimmerlands Kommune arbejder på at gøre Aars til en endnu bedre uddannelsesby med et 
godt miljø for vores børn og unge. 
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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 forventninger til vores ungdom. I de 
kommende år forventer vi at vores ungdom, kommer til at løfte erhvervsudviklingen i Vesthimmerland i en 
positiv retning, både som dygtige medarbejdere i Kommunens etablerede virksomheder, og som 
foretagsomme iværksættere. Derfor handler indsatsområdet ’Vores ambitiøse talenter’ om at klæde vores 
ungdom på med de rette kompetencer, således at vejen til ordinære jobs i kommunens virksomheder bliver 
lettere. I de kommende år vil vi yde en særlig indsats for, at øget digitalisering og læren om bæredygtig 
udvikling integreres som en vigtig del af de kommunale børne- og ungdomsuddannelser. Ambitionen vil 
generelt blive udfoldet gennem Vesthimmerlands Kommunes digitaliseringsstrategi på Skole- og 
dagtilbudsområdet. 

 

Vi vil noget mere, så indsatsen for vores ambitiøse talenter vil have særlig fokus på: 
 

At Vesthimmerlands Kommune vil understøtte eksisterende ungemiljøer, hvor kreativitet og skabertrang er i 
højsædet. De skal kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i en digital verden, de skal være i stand til at 
reflektere over de muligheder og udfordringer, der følger med den øgede digitalisering i hverdagen, og de 
skal kunne anvende forskellige It-løsninger til at undersøge, analysere og producere. 

 

At Vesthimmerlands Kommune vil facilitere forskellige tiltag, hvor vores unge talenter og vores 
virksomheder får muligheden for at lære hinanden at kende. Vi har et stort ønske om, at en større del af 
vores unge talenter også arbejder i Vesthimmerland efter endt uddannelse. Det er derfor vigtigt, at det 
lokale erhvervsliv kender til de kompetencer, der findes blandt kommunens unge og, at de unge ved, hvilke 
muligheder de har for at sætte deres kompetencer i spil blandt virksomhederne i Vesthimmerland. 

 

 

Innovative partnerskaber 
Innovative partnerskaber er et mantra i den statslige erhvervsfremmestrategi, og det er derfor ikke 
fremmed for erhvervslivet at gå sammen om at skabe nye løsninger. I de traditionelle værdikæder er dette 
helt naturligt, men når konkurrenter og virksomheder fra vidt forskellige brancher motiveres til 
samarbejde, kan der ske visionære og innovative tiltag. 

 

I Vesthimmerland går vi op i god kvalitet, høj service og godt håndværk. Der skal være kvalitet i de 
produkter og services vi leverer. Vi tror på at viden, teknologi og kompetencer går hånd i hånd når det 
handler om at fastholde kvaliteten og udvikle nye produkter og services. Vi skal derfor være gode til at 
opsøge og samarbejde med lokale, regionale, nationale og internationale partnere og aktører, som kan 
løfte os endnu mere – både som område og virksomhed, når det gælder ny viden, teknologi, kompetencer. 

 
 

Vi vil noget mere, så vi vil prioritere at: 
 

Arbejde mere sammen lokalt og på tværs. Vi skal blive bedre til at hjælpe og udnytte hinandens ressourcer 
og kompetencer og dele vores erfaringer med hinanden. Det kan være virksomheder, der tænker i 
klyngenetværk, det kan være samarbejde om digitale forretningsområder og andre teknologier. Derfor 
ønsker Vesthimmerlands Kommune at indgå i et tættere samarbejde med erhvervslivet, 
uddannelsesinstitutioner og andre aktører om at styrke erhvervsudviklingen i Vesthimmerland – vi vil med 
andre ord være den Kommune relevante aktører gerne vil arbejde sammen med. 
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Samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner. Vi skal understøtte at vores iværksættere og 
etablerede virksomheder indgår (endnu mere) samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner, 
eksempelvis Erhvervsskolerne Aars er en vigtig aktør for at kunne tiltrække og fastholde de rette 
kompetencer og medarbejdere. Det er ambitionen, at det kompetente Vesthimmerland skal sikres ved at 
knytte endnu tættere forbindelse til Aalborg Universitet og University College Nordjylland, hvilket vil øge 
virksomhedernes adgang til ny viden og ny teknologi. Det vil på sigt styrke deres innovationsevne. 

 

 

Kommunen skal være synlig – Vores unikke fortælling 
Vesthimmerlands Kommune skal være endnu mere kendt i omverdenen. Vi vil være kendt for at have 
spændende, innovative virksomheder med gode jobmuligheder, hvor det er attraktivt for nye familier at 
bosætte sig Vi skal brande vores styrkepositioner i rigtig mange sammenhænge ved at øge engagementet 
på konferencer, jobmesser og ved at deltage aktivt i regionale, nationale og internationale netværk og 
klynger. Vi skal kort sagt formidle vores erhvervssucceser og formidle dem således, at de bidrager til at 
styrke bevidstheden om Vesthimmerland. 

 

I Vesthimmerlands Kommune er vi dygtige til at udvikle og fremstille kvalitetsprodukter, vi bruger moderne 
teknologier i produktionen og så har vi nogle kvikke hoveder, der tænker nyt. Det skal vi være stolte af og 
turde fortælle at vi i Vesthimmerland tager erhvervsudvikling seriøst – både lokalt, regionalt, nationalt og 
internationalt. 

 
Konkurrencen om kvalificeret arbejdskraft, investeringer, virksomheder mv. er stor og bliver med al 
sandsynlighed større i fremtiden. Derfor er det nødvendigt, at vi værner om og skaber et erhvervsbrand 
som er tro mod det lokale erhvervsliv- og traditioner, men som på den længere bane er med til at fastholde 
og tiltrække de nødvendige ressourcer, der skal til for at skabe vækst og udvikling i erhvervslivet og 
lokalområderne. Derfor skal vi turde fortælle de historier der oplyser, inspirerer, motiverer, gør os klogere, 
provokerer, udfordrer og giver en lokal stolthed. 

 
Det betyder, at vi har en række indsatser, som skal sætte fokus på at skabe en sammenhængende og 
strategisk branding og fortælling om Vesthimmerland og erhvervslivets muligheder. 

 
Vi vil noget mere, så de gode historier, der skal fortælles, skal: 

 

Inspirere. I Vesthimmerland vil vi gerne inspirere og vise mangfoldigheden i erhvervslivet. I 
Vesthimmerland er der brug for mange forskellige kompetencer, og det er vigtigt, at vi fortæller, at der 
FAKTISK er behov for både den nørdede type, den flittige type, den strukturerede type og kreative type 
lokalt. 

 
Udfordre. I Vesthimmerland skal vi ikke være bange for at stille krav og udfordringer til hinanden. Det 
betyder, at vi i Vesthimmerland ikke skal være bange for at prøve nye teknologier, løsninger og ideer af for 
hele tiden at se muligheder og udfordre vanerne. Det er nødvendigt, hvis vi skal sikre en erhvervsudvikling, 
der følger med den teknologiske og globale udvikling. 

 
Motivere. I Vesthimmerland er det tilladt at føre drømmene ud i virkeligheden. Vi ønsker at motivere vores 
unge mennesker, iværksættere og vores etablerede virksomheder til altid at dygtiggøre sig og dyrke det de 
brænder for. Derfor prioriterer vi fx iværksætteri højt, hvorfor det skal være nemt at starte virksomhed i 
Vesthimmerland. 
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Samle. I Vesthimmerland gør vi det allerede, men vi ønsker at gøre det mere strategisk, sådan at 
erhvervslivet og kommunen i fællesskab kan være med til at tiltrække og fastholde virksomheder, 
arbejdskraft, viden og kompetencer til gavn for hele det vesthimmerlandske område. 

 
 

Proces og aktivitetsplan 
Det er vigtigt at understrege af erhvervsstrategien skal opfattes som en strategisk overligger til de 
decentrale strategier, der allerede eksisterer i de enkelte kontorer og forvaltninger i kommunen samt hos 
Erhverv Væksthimmerland og Destination Himmerland. 

 
Det betyder rent praktisk, at med erhvervsstrategien i hånden, bliver det i højere grad muligt at integrere 
denne plan i andres strategier og handlingsplaner med henblik på at understøtte deres aktiviteter. Men 
erhvervsstrategien vil også bidrage til at igangsætte og koordinere nye aktiviteter i tætte 
samarbejdsrelationer på tværs af aktørerne. Det vil nemlig være mest optimalt at enkelte større 
initiativer/aktiviteter kræver opbakning og ejerskab fra samtlige relevante aktører i kommunen, 
eksempelvis branding og markedsføring af de gode historier. 

 
Erhvervsstrategien er en 5-årig plan, og vil udløbe efteråret 2025. De enkelte indsatser og aktiviteter vil 
løbende blive opdateret i samme tidsmæssig kadence som Plan- og Bæredygtighedsstrategien. 
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