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Erhvervsudvikling i Herning 
 - Hvad er det Herning kan? 

 

 
Erhvervs- og udviklingschef Merete Woltmann 

 

 



December 18, 2015 

Areal: 1323.5 km2 – 3. største kommune i 

Danmark målt på areal 

Indbyggere i kommunen: 86.864 – 12. 

største kommune målt på antallet af 

indbyggere 

Indbyggere i Herning by: 47.321 

Hjemmeside: www.herning.dk 
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Herning-ånden  
– den usynlige = trangen til at sætte værk   
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Den synlige Herning-ånd  

http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Carl_Henning_Pedersen_og_Else_Alfelts_Museum.jpg
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Emne 

• De enkelte virksomheder – åben dør politik 
• Fælles Erhvervsråd for Herning og Ikast-Brande 
• Vi står sammen om at skabe vækst og udvikling – vi løfter i flok 
• Tæt samspil med erhvervsliv, arbejdsmarkedsparter, uddannelsesinstitutioner    
• Vi samarbejder med vidensaktører regionalt og internationalt 
 
 

   
 
 
 

Resultaterne kommer ikke af sig selv  
 
- tradition for tæt samarbejde med erhvervslivet 
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Herning ånden… igen 

Emne 

Løsningsorienteret ledelse – hvor der er vilje er der vej 
- Når udfordringer opstår er fokus ALTID på at finde en løsning 
- Et ”afslag” kombineres i udgangspunktet med en alternativ løsning – og det ved 

medarbejderne 
 
Service DNA – helt ud i yderste led i organisationen 
- En forpligtigelse til at samarbejde på tværs – og undersøge på tværs 

 
 
 
 
 

… men det kræver en organisering og en særlig ånd i hele 
organisationen, ja i hele kommunen og området 
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Top 2 i DIs rapport om lokalt erhvervsklima 

Emne 

Placeret som nr. 1 og 2  

i 2010-2015  

 

 Hvorfor ligger vi så højt? 

- Vi har et godt image med en stærk 
erhvervsprofil – Herning ånden! 

- Effektivt og fleksibelt 
planlægningsteam – hurtig 
sagsbehandling 

- Virksomhederne oplever en god 
service 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



Overskrift 

Emne 

Txt 

18. december 2015 
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Udfordringer……. 

Emne 

 
 
Kan vi så bare læne os tilbage og glæde os over det gode resultat? 
 
 
Nej – for der er udfordringer 
- Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft 
- Image blandt tilflyttere 
- For få vækstiværksættere og for få nyetablerede virksomheder 
 
 
 
Men der er også muligheder 
- Yderligere infrastruktur på vej 
- Flere studerende  
- Branding af Herning 

 
 som Richard Florida siger 
”virksomhederne flytter derhen hvor den 
kvalificerede arbejdskraft er ! 
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Hvordan sikrer vi fortsat et godt erhvervsklima? 

Emne 

 
Tiltrækning og 

udvikling af 
virksomheder 

 
Turisme  

 
 (især erhvervs- 

turisme) 

 
Kvalificeret 
arbejdskraft 

 
Erhvervsservice 
og myndighed  

 
- Dialogen !  

Morgendagens 
vækstideer 

Altid serviceorienteret og velkvalificeret 
- og med fokus på fem kerneområder 



Her er alle muligheder åbne! 

HERNING… 
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Emne 

 
 
 
 

Industri; 16% 

Bygge- og anlæg; 6% 

Handel- og transport mv. ; 31% 

Offentlig administration, 
undervisning og sundhed; 29% 

Brancher - beskæftigede (arbejdssted) i Herning i 2013 

Landbrug, skovbrug og fiskeri og råstofindvinding Industri

Forsyningsvirksomhed Bygge- og anlæg

Handel- og transport mv. Information og kommunikation

Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning

Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed

Kultur, fritid og anden service Uoplyst


