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ÅRSBERETNING 2018

• Infrastruktur – kæmpe fremskridt – men der skal fortsat kæmpes
• Jysk sammenhold – 31 borgmestre støtter op
• Diverse planer der alle har Hærvejsmotorvejen med
• Regeringsaftale med DF – både Hærvejsmotorvej og opgradering af Rute 26
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• Uddannelse – fremskridt med bump på vejen
• Ingeniøruddannelsen nu i fuld gang – med 17 nye studerende her i Februar 2019,
så der nu er mere end 30 studerende i alt – og det forventes at vokse markant de
kommende år
• Maskinmester-uddannelse – desværre forsinket, hvilket er meget ærgerligt, men
dog vigtigt, at den kommer i 2021
• Nye uddannelser – evt. Bygningskonstruktør, HD m.v. – det skal I hjælpe med
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• Tiltrækning af virksomheder – 2018 et spændende år, nogle få eksempler
• EON Reality sammen med lokale investorer gik i drift pr. 1. oktober
• Canadisk/Israelsk joint venture med lokal Viborg partner klar til stor millioninvestering i Cannabis-virksomhed i Møldrup
• Amerikanske APEX Technologies har etableret sig for at betjene Apple men også
andre datacentre i Europa med Viborg som base
• NetIP har etableret ny afdeling i Viborg
• Lundsby Biogas har etableret sig i Agro Business Park
• Og mange flere…

Hvad sker der ellers i Erhvervsrådet?

• Vejledning af ca. 500 iværksættere og virksomheder i årets løb om alt fra finansiering,
arbejdskraft, eksport, digitalisering, salg og ledelse
• Ca. 650 medlemsvirksomheder er engageret i den fortsatte udvikling af Viborgs
erhvervsliv – det er vigtigt med et stærkt sammenhold, bl.a. for at tiltrække
uddannelser, påvirke infrastruktur, påvirke politikere, etc.
• 2 stærke ledelsesnetværk – Topleder Gruppen og Ledelsesforum, der udvikler og
styrker de strategiske og ledelsesmæssige kompetencer i Viborg-egnens erhvervsliv
• Digi-erfa – en netværksgruppe der udvikler medlemmernes evne til at bruge digitale
muligheder for at forstærke deres forretnings-grundlag
• Værktøjskurser er nu en fast bestanddel af medlemspakken – mere end 400 deltagere
har været med på de 24 tre-timers seancer, der blev lavet i løbet af 2018
• Awardshow for 7. gang – knap 500 deltagere viser, at denne festaften er noget, som
erhvervslivet sætter pris på

Hvad sker der ellers i Erhvervsrådet?

• Investor Hub Viborg – Erhvervsrådet var tovholder i etableringen af dette
investeringsselskab, hvor der er rejst 23 mio. fra lokale erhvervsfolk
• Samlet set har Erhvervsrådet i løbet af 2018 rejst næsten 50 mio. kr. hos det lokale
erhvervsliv til at understøtte vores evne til at tiltrække og udvikle virksomheder –
denne risikovillige kapital er med til at skabe vækst og udvikling i hele kommunen

Vi glæder os over…

• At der fortsat er vækst i befolkning – mere end 97.000 borgere (Danmarks 9.
største kommune)
• At vi har ca. 50.000 arbejdspladser – næstflest i Region Midtjylland –
markante stigninger de seneste par år – særligt i 2017 men fortsat positiv
udvikling i 2018
• At der skabes flere praktikpladser i det lokale erhvervsliv
• At vi fortsat kan tiltrække og fastholde unge mennesker til vores kommune –
på trods af at en del naturligvis tager til Aarhus, Aalborg, København for at
læse
• At Erhvervsrådet om lidt præsenterer et stærkt økonomisk resultat for 2018,
der betyder, at vi nu igen har et stærkt fundament at stå på

Vi bekymrer os lidt over…

• At den nye erhvervsfremmelov betyder, at kommunen skærer 1/3 af vores
samarbejdsaftale fra 2020
• At vi fremover skal sende iværksættere og virksomheder til et kontor i Aarhus,
når det er udfordringer, vi godt selv kunne løse for dem
• At vi fremover skal henvise nye, potentielle iværksættere til en digital platform
– som ikke er oppe at køre – og som vi ved - først om nogle år vil være i fuld
drift
• At det kan blive en udfordring at fastholde erhvervsrådets styrke som
samlingspunkt for det lokale erhvervsliv – og som bindeled mellem det
politiske, det uddannelsesmæssige og det erhvervsmæssige
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• Der er som sædvanligt nok at gå i gang med – så vi kommer ikke til at kede os
• Tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde
• Tak til alle medarbejdere i Erhvervsrådet, der har ydet en fremragende indsats
i årets løb
• Tak til Viborg Kommune for et godt og tæt samarbejde
• Tak til alle vores samarbejdspartnere – der er med til gøre Viborgegnen til et
godt sted at drive virksomhed og være borger

