INDSATSER
Samarbejde med andre kommuner
– Business Region MidtVest
► Talenttiltrækning – Etablering af: Fælles karriereportal, tværgående

virksomhedsnetværk, branding af kommunernes område som karrieredestination, samt digitale tiltrækningskampagner

► Digital læringsplatform – En model, der kobler forskellige undervisningsformer sammen online udvikles. Platformen sikrer, at medarbejdere hos
områdets virksomheder får et digitalt kompetenceløft.

► Digital legeplads. Det gøres nemt for virksomheder i BRMV området at få
adgang til at teste teknologier og digitale løsninger, adgang til forskere
og studerende og dermed øget viden, interesse og parathed til at implementere digitale løsninger.

► Grøn omstilling – Fælles udvikling og sikring af synergier på tværs af
kommuner. Herunder Greenlab i Skive og Klimatorium i Lemvig.

Sikring af adgang til talent
► Job I Vest og lignende samarbejder mellem kommune og virksomheder

Thyborøn Havn

giver overblik over job- og karrieremulighederne hos kommunens virksomheder.

► Aktiviteter der skaber dialog mellem lokale virksomheder og unge, der

► STRATEGI FOR

har forladt kommunen i forbindelse med videregående uddannelse

► Samarbejde og resultatkontrakter med videregående uddannelser. Der

Erhverv
Baggrund
Erhvervslivet i Lemvig Kommune består
af mange små og mellemstore virksomheder og enkelte store. Erhvervslivet er
kendetegnet ved at bygge på en arv,
hvor det gode håndværk og arbejdsomhed er en del af fundamentet og
historien for flertallet af virksomhederne. Lemvig Kommune har et stærkt
erhvervsliv med et godt grundlag for
en sund fremtid. Fire styrkepositioner
skiller sig især ud og er i vækst: Fødevarer, Turisme, Maritim Service, Klima og
Energi.
Styrkepositionerne
Styrkepositionerne går på tværs af traditionelle brancher, hvor nogle virksomheder bidrager aktivt til flere.
Lemvig Kommune er et fødevareom-
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tages afsæt i de lokale virksomheders behov i dag og i fremtiden.

► Lokal håndværksmæssig uddannelse – I samarbejde med erhvervs-

skolerne i Thisted og Holstebro arbejde på, at tilbyde håndværksmæssige uddannelser lokalt.

råde. Her produceres især råvarer. Den
lokale niche fødevareproduktion skaber
arbejdspladser og er en turistoplevelse.
Kommunen støtter lokal fødevareudvikling og kendskabet til områdets kvalitetsprodukter.
Turismen skaber nye og flere arbejdspladser. Strategi for Turisme styrker udviklingen.
Fiskerierhvervet og maritim service er en
afgørende del af erhvervslivet, kommunen aktivt støtter i tæt samarbejde med
erhvervsledere og virksomhedsejere.
Lemvig Kommune har længe været førende på klima- og energiområdet. Erhvervsstrategien sikrer, at Lemvig Kommune erhvervs- og bosætningsmæssigt
får mest muligt ud af sin førerposition på
området.

STRATEGI FOR ERHVERV

Dialog og god service
I Lemvig Kommune arbejder vi aktivt
med erhvervsudvikling – og gør det med
vægt på bæredygtighed.
Kommunen går forrest med en smidig
sagsgang, der tilpasses de enkelte virksomheder. Kommunen gør det lettere
at være iværksætter og vækstorienteret
virksomhed.
Med dialog og hurtig sagsbehandling
støtter og sikrer Lemvig Kommune, at
iværksættere og vækstorienterede virksomheder har adgang til relevant viden
og kompetencer. Kommunen arbejder
for at skabe vidensmiljøer og sikre virksomhederne den bedst mulige rådgivning.
Dialog med virksomhederne er udgangspunkt for udvikling af de bedst tænkelige

rammer. Kommunen indgår i samarbejder med andre kommuner og staten, for
at løfte niveauet.

Samarbejde med andre
kommuner – Business Region
MidtVest
Samarbejdet med andre kommuner er
koncentreret om det kommunale samarbejde i Business Region Midt Vest (BRMV).
BRMV er en fælles samarbejdsorganisation stiftet af kommunerne Herning,
Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer.

Velkoordineret lokal Erhvervsservice
► StartVækst Lemvig – Gennem StartVækst Lemvig tilbydes iværksættere
og etablerede virksomheder en lokal 1:1 erhvervsservice.

► Tværkommunalt løbende koordinerende samarbejde (LKS) på tværs af

kommunerne Struer, Holstebro og Lemvig, hvor kommunernes medarbejdere inden for Erhvervsservice, Uddannelse og Arbejdsmarked
koordinerer møder og indsatser hos den enkelte virksomhed.

► Erhvervskontaktordningen forbedres løbende. Ordningen er for virk-

somheder, der henvender sig med en idé eller et konkret projekt. Med
ordningen får den enkelte virksomhed udpeget en fast kontaktperson i
kommunen, som modtager og koordinerer virksomhedens henvendelse
på tværs af kommunens afdelinger.

Her fokuseres Lemvig Kommunes indsats
på de hovedområder præciseret i BRMV’s
strategi. For perioden 2018-2020 er hovedområderne: Talenttiltrækning, digiFortsættes næste side...
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...fortsat fra forrige side

tal læringsplatform, digital legeplads og
grøn omstilling.

Sikring af adgang til talent
Lemvig Kommune arbejder med initiativer, der gør de gode beskæftigelsesmuligheder mere synlige og øger dialogen
med kommunens unge – også efter at de
har forladt kommunen.
Det lokale erhvervsliv efterspørger i høj
grad faglært arbejdskraft og i større og
større grad arbejdskraft med mellemlange og lange uddannelser.
Lemvig Kommune sikrer, at erhvervslivet
har let adgang til studerende på videregående uddannelser – både de faglige
og universitetsuddannelserne. BRMV’s
ene hovedprojekt, talenttiltrækning, er
én tilgang.

rer, at virksomhederne får den viden og
hjælp, der er brug for, og som er tilgængelig. Rådgivningen sker i tæt samarbejde med Erhvervshus Midtjylland. Tilgangen er lokalt forankret.
Virksomhederne skal opleve god koordinering mellem kommunens medarbejdere og afdelinger, der har kontakt med
virksomhederne, f.eks. StartVækst Lemvig, Jobcenter Lemvig, Udviklingsafdelingen, Teknik & Miljø, mv.
Virksomhederne sikres en enkel, overskuelig og hurtig sagsbehandling ved f.eks.
køb, salg, leje af erhvervsjord, opstart af
virksomhed, udvidelse eller ændring af
virksomhed, opnåelse af diverse godkendelser eller tilladelser.

Dialogen mellem erhvervslivet og kommunen i fokus

Indsatserne sker derudover med konkrete samarbejder og resultatkontrakter
med videregående uddannelsesinstitutioner. For at sikre, at der er fokus på samarbejdsaftalernes indsatser, er fokus på
lokale erhvervsskoler og erhvervsakademier samt jyske universiteter og professionshøjskoler.

Kommunens indsatser tager afsæt i dialog mellem erhvervslivet og kommunen.
Det være sig dialog direkte med den
enkelte virksomhed, samt dialog med
virksomhedernes lokale netværk: Handelsstandsforening, Turistforening, Landboforening og Fiskeriforening. Denne
dialog skal forsat udbygges.

Velkoordineret lokal Erhvervsservice

Lemvig Kommune arrangerer to erhvervskonferencer om året med skiftende temaer. Målet er at give virksomhederne mulighed for at netværke både
indenfor og på tværs af brancher.

Iværksættere og etablerede virksomheder tilbydes 1:1 erhvervsservice, der sik-

Løbende besøger ledere fra administra-

tionen og politikere virksomhederne for
dialog og forståelse for virksomhedernes
udfordringer.
Det er vigtigt for kommunen, at lokale
virksomheder har mulighed for at byde
på kommunale udbud. Der er løbende
information og dialog om kommende
projekter, der sættes i udbud.

Maritim Service
En stor del af kommunens virksomheder
er leverandør til aktiviteter i og omkring
Thyborøn Havn. Ligesom en stor del af
virksomhederne er leverandør til vindmølle- og offshoreindustrien.
Havnen er central for den erhvervsmæssige vækst. Kommunen støtter initiativer,
der styrker samarbejde og synergi mellem virksomheder på havnen og i den
øvrige del af Lemvig Kommune.
Vindmølleparker ud for Lemvig Kommunes vestkyst er på tegnebrættet. Thyborøn Havn investerer i nye kajanlæg og
øget vanddybde, der gør havnen til en
central spiller ved servicering og drift af
kommende vindmølleparker.
Kommunen tager del i arbejdet med at
sikre, at Northsea Offshore Service Group
og Thyborøn Havn er klar til at få mest
muligt ud af de kommende offshore
vindmølleparker i Nordsøen.
Der arbejdes videre på at udbygge de generelle havnerelaterede aktiviter. Derfor
overtager Thyborøn Havn uddybningen

af Thyborøn kanal fra 2020 til fordel for
større fiskeskibe og for at kunne tiltrække
større skibe med gods.

Indsatser fortsat

Klima og Energi som erhvervsudvikling
Lemvig Kommune er en af Danmarks
frontløbere indenfor klima og energi og
er netop udvalgt til DK2020-programmet
for klimaambitiøse kommuner.
Energimæssigt er vi stort set selvforsynende med vedvarende energi. Energien
kommer fra sol, vind, biomasse og biogas. Vand og proaktiv håndtering af de
udfordringer, nedbør, havvand og grundvand giver, er en del af det, vi er kendt for.
Erfaringerne benyttes til at sikre yderligere udvikling.
Med investeringen i Klimatorium på havnen i Lemvig, udarbejder Lemvig Kommune en tydelig og ambitiøs tværgående klimahandlingsplan.
Handlingsplanen skal sikre, at Lemvig
Kommune erhvervsudviklingsmæssigt
får mest muligt ud af Klimatorium og
kommunens styrkeposition på klima og
energi.
Kommunens øvrige styrkepositioner indarbejdes i handlingsplanens indsatser.
Eksempelvis fødevarer, der formodes at
blive en af klimaets helt store kamppladser og et muligt vækstområde.
Målet er, at der skabes nye arbejdspladser.

Tiltrækning af virksomheder
Lemvig Kommune vil tiltrække nye virksomheder. Det gøres med afsæt i en
stærk profil, der tydeligt fortæller, hvad
området tilbyder nye virksomheder.
Arbejdet er kontinuerligt, hvor der fokuseres på én eller to af kommunens styrkepositioner. Der arbejdes specifikt med
optimering af rammevilkår og en opsøgende kontakt til potentielle virksomheder.

Dialogen mellem erhvervslivet og kommunen i fokus
►
►
►
►

To årlige erhvervskonferencer
Virksomhedsbesøg
Løbende kommunikation af kommunale udbud
Lokal Erhvervsforening – Kommunen tager initiativ til at opbygge en
erhvervsforening, der bliver et fælles talerør for de virksomheder, som
ikke er en del af de etablerede foreninger: Handelsstandsforening, Turistforening, Landboforening og Fiskeriforening.

► Brexit-følgegruppe nedsættes for at imødegå de udfordringer, Brexit vil
give især fiskeriet og landbruget.

Maritim Service
► Northsea Offshore Service Group – Kommunen støtter klyngens arbejde
for at sikre, at det lokale erhvervsliv får mest muligt ud af de kommende
offshore-aktivitieter indenfor klyngens geografiske rækkevidde.

► Større vanddybde i Thyborøn Kanal – Thyborøn Havn overtager uddybningen fra år 2020.

► Forbedret infrastruktur til og fra Thyborøn Havn – Både for gods- og

materieltransport på jernbanen og vejene, og persontransport, via god
adgang til lufthavne – herunder Karup Lufthavn, som kommunen er
medejer af.

Klima og Energi som erhvervsudvikling
► Udvikling af tværgående Klimahandlingsplan, hvor kommunens øvrige

styrkepositioner: Turisme, Fødevarer og Maritim Service, indarbejdes for
at sikre synergi på tværs i erhvervslivet

► Implementering af indsatser i Klimahandlingsplanen
► Hvordan kan bæredygtig grøn omstilling være til nytte for de lokale
landbrug – Samarbejde med Landboforeningen?

► DK2020 – Deadline 2020 programmet. 20 danske kommuner er udvalgt

til at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden (C40 bynetværket) og blive en del af en gruppe af internationale klimafrontløbere. Kommunerne får gennem projektet teknisk hjælp og sparring af
eksperter til at udvikle klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til
C40’s standard for klimaplanlægning.

Tiltrækning af virksomheder
► Udvikling af professionel og proaktiv tilgang til tiltrækning af
virksomheder.

Visualisering af Klimatorium
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