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Resultatkontrakt 2020-2021
Erhverv VækstHimmerland og Vesthimmerlands
Kommune
Aftalens parter er:
Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
og
Erhverv VækstHimmerland
Messevej 1A
9600 Aars
Denne kontrakt er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune og Erhverv VækstHimmerland. Kontrakten
fastlægger de ydelser og mål, der mellem parterne er enighed om, at Erhverv VækstHimmerland skal levere i
den gældende kontraktperiode.
Organisationen Erhverv VækstHimmerlands har til formål at fremme vækst og udvikling for erhvervslivet i
Vesthimmerlands Kommune.
Formålet løftes via basal erhvervsservice og iværksættelse af udviklingsprojekter i samarbejde med både
private og offentlige partnere. Der samarbejdes omkring erhvervsfremme med Erhvervshus Nordjylland. I
forhold til erhvervsfremmende projekter fra Business Region North Denmarks (herefter BRN) vil Erhverv
VækstHimmerland være udførende part.
Organisationens hovedmission er således forsat at skabe en erhvervsøkonomisk drivkraft til gavn for og i tæt
samarbejde med det lokale erhvervsliv i Vesthimmerlands Kommune.
1.Formål resultatkontrakt
Resultatkontrakten har til formål, gennem samarbejde og konstruktivt samspil at styrke den erhvervsmæssige
udvikling i Vesthimmerlands Kommune, herunder at tilvejebringe relevante og fremadrettede servicetilbud til
kommunens virksomheder og iværksættere.
Kontrakten regulerer forholdet mellem aftalens parter vedrørende den kommunale erhvervsopgave, der ydes i
forhold til Lov om Erhvervsfremme LOV nr. 1518 af 18/12/2018. Med kontrakten tildeles Erhverv
VækstHimmerland en operatørrolle i forhold til at udføre dele af den kommunale erhvervsservice og
erhvervsudvikling i Vesthimmerlands Kommune, som har hjemmel i ovennævnte lov.
Væksthimmerland forpligtiger sig til at understøtte de aftaler, Vesthimmerlands Kommune indgår på
erhvervsområdet i andre sammenhænge.
Derudover beskriver kontrakten en handlingsplan og resultatmål, hvor der er fastlagt mål for
erhvervsudviklingen i Vesthimmerland.
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2. Organisering
Vesthimmerlands Kommune har uddelegeret erhvervsfremmeindsatsen til den selvejende institution Erhverv
VækstHimmerland.
Erhvervschefens referencepunkt i Vesthimmerlands Kommune er afdelingschefen for Erhverv, Turisme, Plan,
og Udvikling samt kommunaldirektøren.
3. Mål
De overordnede målsætninger i aftaleperioden omfatter:
1. Erhvervsserviceaktiviteterne skal fokuseres på jobvækst i såvel etablerede som nye virksomheder,
samt arbejde aktivt for at fastholde og tiltrække virksomheder til Vesthimmerlands Kommune.
2. Videreudvikling af netværksmiljø hvor udefrakommende føler sig velkomne og hvor medlemmerne på
tværs af brancher og byer hjælper hinanden til succes.
3. Basal erhvervsservice — Erhverv VækstHimmerland forpligter sig til at drive et erhvervsfremmekontor,
som skal vejlede og rådgive nye og eksisterende virksomheder om etablering og udvikling.
4. Erhverv VækstHimmerland forpligtiger sig til at tage initiativ og være proaktive ved at opsøge
partnerskaber ved projektdeltagelse. Erhverv VækstHimmerland vil løbende være opdateret om
væsentlige tilskuds- og støtteordninger, såvel EU-programmer, nationale programmer samt regionale
og lokale programmer — og formidle projektmuligheder til relevante projektdeltagere.
5. Erhverv VækstHimmerland forpligter sig til løbende at afholde møder, seminarer, konferencer og
lignende for medlemmerne i de fire erhvervsråd i Kommunen, eller for alle virksomheder i
Vesthimmerlands Kommune om relevante erhversmæssige emner. Disse arrangementer kan afvikles
sammen med lokale eller udefrakommende samarbejdspartnere i organisationer, foreninger,
virksomheder m.fl.
6. Erhverv VækstHimmerland skal opretholde fokuseret erhvervsservice, med fokus på bestemte
målgrupper og erhverv der har stor betydning for vækst og beskæftigelse. Herunder at tilrettelægge
særlige kompetenceforløb efter behov.
7. I kontraktperioden vil der være særlig fokus på innovation, herunder Virksomheders digitale
transformation og grøn omstilling. Desuden vil der forsat være fokus på at skabe netværksrelationer
mellem kommunens uddannelsesinstitutioner og erhverv.
Med udgangspunkt i ovennævnte strategiske indsatsområder er der opstillet resultatmål for 2020-2021, se pkt.
4.2.
4.1 Prioriterede handlinger for 2020 - 2021:
1. Aktiv deltagelse i den fortsatte udvikling af en formel struktur mellem Vesthimmerlands Kommune,
Erhverv VækstHimmerland og andre aktører som arbejder med erhvervsfremme, herunder turisme.
2. Erhverv VækstHimmerland støtter op om kommunens deltagelse i projekter, som understøtter eller
prioriterer udviklingsmuligheder primært i Vesthimmerlands Kommune, men også i det øvrige
Nordjylland via Business Region North Denmark, således at der sikres en aktiv og dagsordenssættende
deltagelse.
3. Synlighed i og udenfor Vesthimmerlands Kommune via fysisk tilstedeværelse, aktiv netværksdeltagelse,
og ikke mindst ved at arbejde med en kommunikation strategi, hvor udbredelse af opgaver og
projektaktiviteter er i fokus.
4. Opbygning af en stærk iværksætterkultur.

Side 2 af 5

5. Aktiv deltagelse i Erhvervsfremmende projekter og i den videre skabelse af kontakter til det lokale
erhvervsliv, herunder støtte realiseringen af projektet NordVest Smart Production, Digital
transformation, Foranalyse om etablering af et center for dataintensive innovationer og Go Vest.
6. Sammen med relevante samarbejdspartnere, herunder Jobcenter Vesthimmerland, arbejdes der aktivt
for tiltrækning og rekruttering til det vesthimmerlandske arbejdsmarked.
7. Optimering af synlighed og kommunikation især online men også offline via videreudvikling af
erhvervsformidling og kendskab til Erhverv VækstHimmerland, som alternativ til erhvervsavisen, digitale
platforme, herunder egen hjemmeside, nyhedsbreve og de sociale medier.
8. Forsat fokus på den internationale golfturnering "Made in Denmark", som en vigtig driver for erhvervet i
Vesthimmerland. Aktiv deltagelse i 2020 og 2021 hvor turneringen afvikles i Vesthimmerland.
9. Deltagelse i og udvikling af profilerende og rekrutterings aktiviteter, "Vækst via viden",, Folkemøde for
unge, Kulturuge og diverse arrangementer m.fl.
10. Formidling af kommunens politikker vedr. byggeri, digitalisering, indkøb og detailhandelsplanlægning,
beskæftigelsesplan og lign.
4.2 Resultatmål for 2020-2021:
Der skal være fokus på at understøtte en omfattende forretningsudvikling på alle niveauer. Udvikling skal
skabes i de private virksomheder og de offentlige institutioner, der er kernen i Vesthimmerlands økonomi.
Der udarbejdes en skriftlig evaluering på resultatkontrakt og handleplan, som forelægges Økonomiudvalget i
forbindelse med forlængelse af samarbejdsaftalen medio 2020, ligesom der udarbejdes en halvvejs evaluering i
december 2020.
1. Mål for erhvervsservice:
At virksomhederne oplever et markant serviceløft både i forhold til lokale og regionale erhvervsfremmetilbud.
Der tilstræbes en top 10 placering i DI's erhvervsklimaundersøgelse. Måling af den kommunale erhvervsservice
sker via DI's erhvervsklima-undersøgelse.
Der tilstræbes, at højne den service de lokale erhverv oplever i kommunen. Dette skal ske ved at skabe én
indgang for erhverv til kommunen. Endvidere arbejdes på nedsættelse af et erhvervs forum med deltagelse af
repræsentanter for alle samarbejdsparter interne og eksterne, som har kontakter og opgaver i forhold til
erhvervsfremme i Vesthimmerlands Kommune. Erhverv VækstHimmerland deltager i Erhvervsforum og i den
samlede opgave at skabe en høj erhvervsservice.
2. Mål fokuseret erhvervsservice:
At iværksætteri styrkes ved en proaktiv indsats, og at iværksættere gives mulighed for at komme med i opløbet
om at blive årets iværksætter. Målet er, at der som minimum skal 60 iværksættere gennem et erhvervsforløb i
2020 og i 2021.
.
3. Mål for erhvervsudvikling
At der samarbejdes med Erhverv og Vesthimmerlands Kommune om rekruttering, øget bosætning, og med
erhvervet Turisme om den forsatte professionelle udvikling af turismen.
At der arbejdes tæt sammen med kommunens ungdomsuddannelser og skoler i det hele taget for at skabe
gode uddannelsesmæssige forudsætninger for ungdommen til at opfylde erhvervslivets behov, og styrke de
unges kendskab til iværksætteri.
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4. Mål for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft – Go Vest
Erhverv VækstHimmerland er faglig projektleder for rekrutteringsprojekt Go Vest, og skal opnå de i projektet
opstillede mål.
5. Mål for synlighed
Der skal opnås øget synlighed på digitale platforme, herunder øget synlighed og kendskab til
Vesthimmerlands Kommunes erhvervsprojekter.

5.Markedsføring
Vesthimmerlands Kommunes logo samt det faktum, at kommunen finansierer Erhverv VækstHimmerlands
udbud af erhvervsservice ydelser, skal fremgå tydeligt på hjemmesiden. www.Væksthimmerland.dk
At Vesthimmerlands Kommune finansierer denne erhvervsservice skal endvidere tydeligt fremgå af eventuelle
brochurer, der vedrører den almindelige erhvervsservice eller anden omtale fra Erhverv VækstHimmerland.
6. Økonomisk ramme
Erhverv VækstHimmerland måles primært på konkrete handlinger i relation til udviklingsopgaver. Sekundært
måles på partnertilfredshed, partnerinvolvering og forventet økonomisk effekt. Erhverv VækstHimmerland skal
aktivt arbejde for den gode erhvervsservice, om medvirke til at Vesthimmerlands Kommune placeres i top 10 i
Dansk Industri´s erhvervsklimaundersøgelse.
Erhverv VækstHimmerland afgiver årligt status og initiativer til Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune.
Administrativt evalueres der to gange årligt i hhv. april og november ved en mundlig drøftelse med
Udviklingschefen.
Der evalueres én gang årligt i forhold til økonomiudvalget — se også pkt. 4.2.
Den økonomiske ramme for 2020 er fastsat til 2.410.000 kr. Økonomien for 2020 er forhandlet og 2021 vil blive
forhandlet. Vesthimmerlands Kommunes årlige bidrag udbetales halvårligt.
Herudover honoreres Erhverv VækstHimmerland via projektdeltagelse.
Udover de kommunale midler er Erhverv VækstHimmerland forpligtet til at søge eksterne tilskud til aktiviteter
omfattet af nærværende aftale.
7.Repræsentation i Erhverv VækstHimmerlands bestyrelse
Vesthimmerlands Kommune repræsenteres i Erhverv VækstHimmerlands bestyrelse med 2 medlemmer fra
økonomiudvalget. Kommunaldirektøren deltager i bestyrelsesmøder som observatør. Udviklingschefen deltager
ad hoc i bestyrelsesmøder.
8. Retslige forhold
Erhverv VækstHimmerland skal sikre, at kommunens bidrag anvendes inden for lovgivningen og
kommunalfuldmagtens rammer, og at der aflægges årsregnskab og årlig opfølgning på resultatkontrakten.
Vesthimmerlands Kommune forbeholder sig ret til at føre tilsyn med at kommunens tilskud anvendes i
overensstemmelse med lovgivningen og Kommunalfuldmagtens rammer.
Budgetåret følger kalenderåret. Årsregnskab udarbejdes efter reglerne for kommunale regnskaber, alternativt
årsregnskabsloven og skal foreligge inden udgangen af marts i det efterfølgende år. Årsregnskabet skal være
revideret af en statsautoriseret revisor.
Vesthimmerlands Kommune forbeholder sig ret til, i tillæg til resultatkontrakten, at samarbejde med flere
operatører til at løse andre opgaver omkring erhvervsfremme.
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Ved en evt. opløsning af Erhverv VækstHimmerland, skal den del af formuen, der hidrører kommunen, tilgå et
formål der kan godkendes af kommunen.
8.1 Aftaleperiode
Nærværende aftale har virkning fra 1.1.2020 efter politisk vedtagelse, og udløber den 31. december 2021.
Resultatkontrakt Erhverv VækstHimmerland gældende for en 2 årig periode 2020-2021
8.2 Opsigelse
I tilfælde af uenighed er hver af aftalepartnere berettiget til at lade dette afgøre ved voldgift af en voldgiftsret
nedsat efter reglerne for det danske voldgiftsinstitut. Voldgiftrettens afgørelse, herunder
omkostningsspørgsmålet, er endelig og bindende for parterne.

Den 14. Januar 2020

---------------------------------------Erhverv VækstHimmerland
Erhvervschef
Dan Skovgaard

--------------------------------------------------Vesthimmerlands Kommune
Kommunaldirektør
Henrik Kruuse
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