Nye og styrkede muligheder for erhvervsudviklingen i
Midtjylland. Erhvervshus Midtjylland er en realitet
Med årsskiftet er en ny lov om erhvervsfremme trådt i kraft. Loven er en del af en større reform med
det formål at gøre det mere overskueligt for virksomheder at få hjælp fra det offentlige erhvervsfrem-mesystem.

En af de helt konkrete ændringer er etableringen af seks nye tværkommunale erhvervshuse med
seks filialer. Erhvervshusene bygger videre på de tidligere væksthuse – en væsentlig forskel er dog, at
væksthusenes tilbud var forbeholdt iværksættere og virksomheder med vækstambitioner, mens de
nye erhvervshuse henvender sig til alle iværksættere og virksomheder, der har behov for specialiseret
vejledning.
Erhvervshus Midtjylland
Erhvervshus Midtjylland har overtaget alle aktiviteter og medarbejdere fra det tidligere Væksthus
Midtjylland. Erhvervshus Midtjylland har hovedkontor i Aarhus samt filialer i Herning og Horsens.
Søren Olesen, byrådsmedlem og udvalgsformand i Holstebro Kommune, er formand for det midtjyske
erhvervshus. Og han er ikke sen til at se de mange nye muligheder, som erhvervshus-konstruktionen
giver:

”I Erhvervshus Midtjylland kan vi gøre de mange erhvervsservicetilbud tilgængelige for alle iværksættere og virksomheder i et tæt samarbejde med den enkelte kommunes lokale erhvervsservice. Samtidig får vi mulighed for at kæde indsatsen direkte sammen med midtjyske styrkepositioner og give dem
luft under vingerne via de nationale muligheder i regi af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.”
Erhvervshusene får nemlig også en erhvervspolitisk rolle, idet bestyrelserne for de nye Erhvervshuse
er sparringspartnere for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Det vil sige, at Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse bl.a. skal bidrage ift. det midtjyske kapitel i den samlede erhvervsfremme-strategi for
Danmark.
De midtjyske kommuner står bag
De nye Erhvervshuse har kommunalt udspring, og KKR Midtjylland er den styrende ramme i Midtjylland. Dét, samt et væsentlig tættere samspil med bl.a. erhvervslivets organisationer, giver helt ny
slagkraft.

”For første gang har vi mulighed for at skabe et samlet overblik over de mange initiativer i kommunerne, og få kædet dem direkte sammen med mulighederne på ikke bare regionalt plan, men også
nationalt plan,” siger Søren Olesen, og tilføjer ”Vi vil gøre vores yderste for, at midtjyske iværksættere
og virksomheder også fremover får adgang til effektfuld erhvervsservice af meget høj klasse, samtidig
med at vi erhvervspolitisk vil kæmpe for at sikre midtjyske styrkepositioner de bedste udviklingsmuligheder.”

Helt konkret er det Søren Olesens hensigt at lægge op til en proces i løbet af foråret, hvor der skabes
overblik over projekter, initiativer, styrkepositioner – og også udviklingsbarrierer – i den enkelte kommune. Kort sagt: Der bliver endnu mere fokus på erhvervsudvikling i Midtjylland fremover – og de nye
muligheder skal komme iværksættere og virksomheder i alle kommunerne til gode.

Faktabox
Erhvervshus Midtjylland tilbyder specialiseret vejledning til iværksættere og virksomheder. Endvidere er Erhvervshus Midtjylland operatør på en række nationale og regionale programmer/tilbud, bl.a.
rammeprogrammer med tilskud til køb af specialiseret rådgivning. Erhvervshus Midtjylland lægger
rammer til en række statslige aktører bl.a. The Trade Council (Eksportrådet), EKF Danmarks Eksportkredit samt Innovationsfonden. Endelig har Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse en betydelig
erhvervspolitisk rolle som sparringspartner for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, herunder som
bidragsyder til det midtjyske regionale kapitel til Danmarks samlede erhvervsfremmestrategi.
Erhvervshus Midtjylland ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer samt en observatør fra
Erhvervsministeriet:
Udpeget af KKR Midtjylland:
Byrådsmedlem Søren Olesen, Holstebro Kommune (formand)
Borgmester Ib Lauritsen, Ikast-Brande Kommune
Borgmester Nils Borring, Favrskov Kommune
Borgmester Uffe Jensen Odder Kommune

Virksomhedsrepræsentanter efter indstilling fra erhvervsorganisationer:
Director Open Innovation Lise Berg Kildemark, ARLA Foods (næstformand)
Direktør Torben Andersen, AUBO Production A/S
Vice President Ronni Madsen, M2 Film
Direktør Peer Heldgaard Kristensen, Visit Aarhus
En repræsentant fra en videninstitution:
Rektor Brian Bech Nielsen, Aarhus Universitet

Et medlem fra en arbejdstagerorganisation efter indstilling fra de faglige hovedorganisationer:
Formand Ole Vagn Christiansen, LO Aarhus
Et medlem udpeget af Regionsrådet i Region Midtjylland:
Regionsrådsformand Anders Kühnau, Region Midtjylland

En observatør udpeget af Erhvervsministeriet:
Simon Rahlf Hauptmann, specialkonsulent/teamleder Erhvervsstyrelsen

Læs mere om Erhvervshus Midtjylland her www.erhvervshusmidtjylland.dk

Kontakt
Bestyrelsesformand Søren Olesen, 25339354, mail soren.olesen@holstebro.dk

