
BRMV –
Fremtidens Vækst

Strategi 2017-2020



17:00 Velkomst 
Formand H.C. Østerby

17:05 Strategien, 
Formand H.C. Østerby og leder af BRMV Susanne Nors

17:30 Spørgsmål 

17:35 Vækst i hele Danmark,
Finansminister Kristian Jensen

17:45 Lykønskning af Danmarksmestre i DM i Skills 2017 

17:50 Foto 
– fællesbillede af danmarksmestrene med bestyrelsen og finansministeren

18:00 Reception i Pejsesalen



• Fælles DNA

• Vi vil gerne hinanden og tror på at vi 
sammen kan rykke på en 
vækstdagsorden – bedre end hver for sig

• Danmarkskortet havde en hvid plet. 
Resten af landet var ved at organisere 
sig i business regions



• Eksporten som vækstmotor

• Stor volumen af virksomheder 
med produktion

• Work-life balance

• Fantastisk natur
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Gennemsnitlig eksport pr. indbygger (2014)



Synlighed i de 
deltagende 
kommuner 

med konkrete 
aktiviteter og 
samarbejder 
der skaber 
værdi

Kendt i DK 

for at være en 
innovativ og 
positiv 
medspiller i 
udvikling af en 
vækstbaseret 
velfærdsstat

Internationalt anerkendt 
regional aktør 

fordi vi laver 
verdensklasse regional 
udvikling i et samspil 
mellem virksomheder, 
uddannelsesinstitutioner 
og kommuner



Juni

Februar

MartsAprilMaj

April
2016

Januar
2017

Dataindsamling og analyse
Formulering af strategi 

version 1

Bilaterale møder med nøgleaktører, 
bestyrelsesmøder mv.

5 dialogmøder
Bilaterale møder med nøgleaktører, 

bestyrelsesmøder mv.

Fremtidens 
Vækst 

Strategi 
Konference

Formulering af strategi version 2  

Formulering af strategi version 3 + 
Udarbejdelse af 1 udkast til handlingsplaner

General-
forsamling

Vedtagelse af 
strategi + 

overordnet 
handlingsplan

Politisk 
Kick-Off

Konkretisering af handlingsplaner

Prioritering af de konkrete aktiviteter i de 
enkelte områder i bestyrelsen

Tema drøftelser i de lokale byråd





Området har tilstrækkelig og 
kvalificeret arbejdskraft med det 
formål at fastholde, tiltrække og 
vækste virksomheder



Alle borgere i området bygger et 
erhvervsrettet uddannelsesløft 
på deres kompetencer



En stærk digital forbunden region



Området er infrastrukturelt 
velforbundet både i forhold til 
vejnet, jernbanen, luftfarten og 
søfarten



Midt- og Vestjylland er 
anerkendt nationalt og 
internationalt som Danmarks 
førende fødevareproduktions-
område og spisekammer



Områdets produktions-
virksomheder er i front med 
den digitale transformation



Turisten oplever området som 
en nærværende destination 
med man oplevelser af høj 
kvalitet



Midt- og Vestjylland har 
iværksætterhubs og 
faciliteter i de industrier, 
hvor området har 
styrkepositioner

Midt- og Vestjylland har 
solide nationale og 
internationale kontakter 
med fokus på 
erhvervslivets interesser

Midt- og Vestjylland er 
kendt som STEDET, fordi 
området har det hele



,Intern prioritering af trafikale 
elementer til det videre 
arbejde i Region Midtjylland 
og KKR

Ensretning af tilladelser og 
arealleje for digital 
infrastruktur



Tel: + 45 2517 4089
E: info@br-mv.dk

Interesseret i at følge mere med i 
hvad vi laver? 

Du kan nu finde os på
www.br-mv.dk

https://www.facebook.com/BRMidtVest/
https://www.facebook.com/BRMidtVest/
https://www.linkedin.com/company/business-region-midtvest/
https://www.linkedin.com/company/business-region-midtvest/
https://www.instagram.com/brmidtvest/
https://www.instagram.com/brmidtvest/
http://businessregionmidtvest.dk/
http://businessregionmidtvest.dk/
http://www.br-mv.dk/

