Virksomhederne
er med på Wilbeks
nye hold
Der var høje forventninger og stor spænding
blandt Viborg Kommunes virksomheder, da
Ulrik Wilbek (V) blev valgt som ny borgmester.
- Kunne ambitionerne om at styrke
samspillet mellem politik og erhverv
skabe nye muligheder og vækst?
deres medarbejdere skal have
de bedste rammer for både
ægtefælle og familie.”
”Gode jobmuligheder, gode
skoler, attraktive uddannelsesmuligheder og et rigt kultur- og idrætsliv lægger mig
naturligvis meget på sinde.
Alle de ting bidrager til at
samle, styrke og udvikle det
store fællesskab.”

Styrker
til virksomhederne

Her, godt et år efter kommunalvalget er svaret et klart ja
- til gavn for det brede samarbejde, borgerne i kommunen
og - ikke mindst - de mange
virksomheder som oplever
nye muligheder for både
etablering, vækst og ekspansion.

Fokus på
de store linier
“Vi skal, på tværs af de politiske partier i byrådet, samarbejde om de mange ting, som
vi er enige om frem for at bruge tid og krudt på de få ting,
som vi er uenige om,” Forklarer Ulrik Wilbek og uddyber:
“På den måde fokuserer vi på
de store linjer og udvikler tiltag, der styrker hele kommunen.”
”Allerede nu formår vi at tiltrække flere borgere, og vi ser
også, hvordan en lang række
virksomheder har spottet, at
der er et rigtig stort udviklingspotentiale i Viborg Kommune.”

En fantastisk proces
Han glæder sig generelt over,
hvordan det brede samarbejde bærer frugt.

“Vi har startet en fantastisk
proces. Jeg ser det som et synligt bevis på, at et godt samarbejde og teamwork øger
tiltrækningskraften på virksomheder og nye borgere, der
vil bosætte sig her.”
”For eksempel ser vi nu mange
flere udstykninger af grunde
til privatboliger. Nye og spændende bydele skyder op tæt
på den smukke natur, som vi
er velsignet med i Viborg.”

Det øgede fokus på gode vilkår for virksomhederne glæder også direktøren for Viborg
Egnens Erhvervsråd, Henrik
Hansen:
”Det konstruktive samarbejde
med Viborg Kommune nedbryder barrierer og udvikler i
stedet for at begrænse. Der er
en udpræget vilje til at finde
langtidsholdbare løsninger
for de etablerede virksomheder og de virksomheder, der
ønsker at bosætte sig her.”

Henrik Hansen, direktør for Viborg Egnens Erhvervsråd og Ulrik Wilbek, borgmester for Viborg Kommune. Fotograferet under et af de jævnlige møder på borgmesterkontoret på øverste etage i Rådhuset med udsigt over domkirkebyen. Foto: Flemming Jeppesen.

Ny kapitalfond
til virksomheder
med potentiale
”Det er også netop lykkes os
at samle en række af kommunens virksomheder omkring
en investeringspulje til spændende start-ups og etablerede virksomheder med et stort
potentiale.”
”Det er endnu et tiltag, som
styrker vores målsætning: At
Viborg Kommune skal være
den foretrukne kommune at
etablere og udvikle en virksomhed i.”

De mange gode steder at
bygge og bo og et dynamisk
erhvervsliv er med til at gøre
byen interessant for tilflyttere, fortæller han:

”Her kommer de store, politiske linjer ind i billedet, for det
hele skal jo hænge sammen.
Virksomhederne skal have optimale vilkår for udvikling, og

Viborg Egnens Erhvervsråd
hjælper din virksomhed med
hurtig sagsbehandling og
adgang til et stærkt erhvervsmæssigt fællesskab.
Og vi løser udfordringer
hurtigt og effektivt.
I Viborg Kommune er erhvervslivet og byrådet tætte
partnere og arbejder i fællesskab for at udvikle vores område med ambitiøse mål og
planer, og det giver resultater.

Det kommer ikke af sig selv,
men på baggrund af, at vi
hjælper hinanden på tværs
af kommune, uddannelse og
erhvervsliv.

Danmarks bedste!

Kontakt
VIBORGegnens
Erhvervsråd:
Telefon: 87 25 51 51
Eller mail: ver@ver.dk

Mange nye jobs, mange nye
borgere, mange nye virksomheder og en række nye uddannelser – taler sit eget sprog.

”De spændende virksomheder - både offentlige og
private - tilbyder attraktive
arbejdspladser til nye medarbejdere, der i et større omfang
vælger at bosætte sig i området i stedet for at pendle. Det
er enormt positivt.”

Familie- og erhvervsliv hænger sammen

Skal DIN
virksomhed også
vokse i Viborg?

Og så er vi Danmarks bedste til at få virksomheder til
at overleve – mere end 70%
af nye virksomheder er også
aktive efter 5 år.
Viborg er kendt for Domkirken, den historiske bykerne og
den smukke beliggenhed ved Viborg-søerne.
Men står det til Ulrik Wilbek og Henrik Hansen, skal kommunen fremover også være kendt for de gode etableringsog udviklingsmuligheder for virksomheder.
Foto: Flemming Jeppesen.

Bliv en del af Danmarks stærkeste fællesskab –
vi glæder os til at møde dig.”
Vil du vide mere om mulighederne for etablering af DIN
virksomhed i Viborg?

Se mere om, hvad Viborg Egnens Erhvervsråd kan gøre for
DIN virksomhed her:
erhverv.viborg.dk/om-os

