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Tale – Generalforsamling i Business Region MidtVest 

Formandens beretning 2017 v. H.C. Østerby 
 

 

 

Kære alle sammen. 

 

Rigtig hjertelig velkommen og ikke mindst  

– tak for året der er gået. 

 

Vi har nu i to år planlagt, sat i værk og samarbejdet  

i foreningen Business Region MidtVest. 

 

Lagt skinner ud til strategi og prioriteret mål og midler.  

 

Som afgående formand  

– ja det er faktisk et par måneder siden stafetten gik videre - vil jeg 

gerne starte med at takke alle, der har været involveret i at skabe et 

bæredygtigt grundlag for det fælles arbejde:  

 

Mine politiske kolleger i bestyrelsen, kommunaldirektørerne i den 

administrative styregruppeog strategiarbejdsgruppen.  

 

Tak til erhvervslivet i businessregionen, hvor mange har bidraget 

positivt i processen gennem erhvervsrådene, gennem den  

kommunale erhvervsservice eller som enkeltstående virksomheder. 

 

Jeg vil også takke uddannelsesinstitutionerne i området,  

organisationerne, vores sekretariat i Herning  

og mange, mange andre. 

 

Vi har nemlig sammen skabt noget solidt at stå på  

i form af en visionsbåren strategi med klare pejlemærker  

for samarbejdet om tolv temaer. 
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Strategiens indledning sætter en fantastisk ramme for  

den udvikling, vi sammen har sat i gang. Der står: 

 

”Business Region MidtVest er sat i verden ud fra lige dele ønsker og behov. 

 

Erhvervslivets behov for de bedste rammer  

til virksomhedsvækst.  

 

Og kommunernes ønske om at samarbejde for en fælles fremgang i hele det 

midt- og vestjyske område. 

 

Men den nye erhvervsorganisation med syv kommuner  

som rygrad er også et resultat af nødvendighed.  

 

Trods flere styrkepositioner som Danmarks produktionshjerte har den midt-og 

vestjyske region brug for mere specifikke erhvervssatsninger  

og fælles handlekraft på tværs af kommuner, uddannelser, organisationer og 

virksomheder. 

 

Der er brug for at omfavne den teknologiske udvikling  

med større effektivitet og være på forkant  

med et digitaliseret samfund.  

 

Det er nødvendigt at få arbejdsstyrken til at vokse  

med de kompetencer, som erhvervslivet har brug for.  

 

Især med udsigten til en fremtid, hvor mange ældre loyale medarbejdere har  

sidste arbejdsdag, uden at næste generation automatisk banker på  

virksomhedsdøren med nye ideer og værktøjer. 

 

Der er mange veje til vækst - også i bogstavelig forstand.  

 

Infrastruktur og tiltrækningskraft er nøgleord,  

uanset om vi taler om at flytte gods, mennesker eller data.  

 

Fysisk og digital infrastruktur er både første og sidste led  

i at øge produktivitet og afsætning i den vestlige del af Danmark. 
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Ambitionen er at samarbejdet i Business Region MidtVest skaber en stærk 

vækstorienteret region,  

der udnytter fremtidens teknologiske muligheder. 

 

Der er brug for, at Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, 

Skive og Struer kommuner står sammen om fremtidens vækst gennem et ambiti-

øst partnerskab. 

Et partnerskab med erhvervslivets regionale aktører.  

 

Et partnerskab der udbygger netværk og relationer  

gennem nationale og internationale samarbejder. 

 

Business Region MidtVest er en vækstorganisation,  

et samlingspunkt, men også et værktøj til erhvervsudvikling. 

 

Det betyder, at vi løbende forbedrer, forfiner og justerer.  

 

Også vores ambitioner – i opadgående retning. 

 

Strategiarbejdet har også været en anledning  

til at komme tæt på hinanden og skabe fortrolighed. 

 

Vi er begyndt at forstå hinandens udfordringer  

og ikke mindst mulighederne og styrken i samarbejdet.  

 

Men hver kommune er jo samtidig en stor organisation  

med mange interesser, forskellige snitflader,  

formelle og uformelle samarbejder. 

 

Det er derfor ikke ligetil at skære de rigtige strukturer  

i første hug.  

 

Kommunerne udvikler sig hele tiden og går ind og ud  

af forskellige relationer og samarbejder. 

 

Vi har brugt Business Region MidtVest  

til at drøfte områder, som ikke nødvendigvis hører hjemme  

i en udviklingsorganisation, der fokuserer på erhverv.  
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Det er dog helt naturligt for et nyt mødested, hvor vi løbende afsøger den rigtige 

måde at være partnere på. 

 

I sommeren 2017 etablerede vi  

sammen med en række andre danske business regions  

et arrangement på Folkemødet på Bornholm. 

 

Her inviterede vi Greg Clark til at holde et indlæg  

og senere skrive et notat til os om business regions generelt. 

 

Greg har i flere år beskæftiget sig med den udvikling,  

vi ser globalt, hvor business regions opstår.  

 

De hedder noget forskelligt, men beskæftiger sig alle  

med vækst og erhverv. 

 

Han skitserede nogle fællestræk for disse nye strukturer: 

 

De er ikke lovgivningsbestemte, regulerede, og udskriver ikke skatter. 

 

De er et nyt instrument i det kommunale landskab  

og har en demokratisk identitet igennem kommunerne. 

 

En business region er et geografisk område,  

der udgør ét naturligt boligmarked,  

har en fælles infrastruktur i form af eksempelvis en lufthavn, havne, et større 

hospital og en samlet forsyningskæde 

 

Hvor servicefællesskabet er vigtigt for industrier  

og virksomheder. 

 

De fokuserer på at udvikle den lokale økonomi ved at samarbejde og koordinere, 

markedsføre nøgleindustrier  

samt tiltrække kapital og talent.  

 

En business region er ikke en virksomhed, men de bruger forretningsmæssige 

kompetencer og værktøjer  

for at få jobbet gjort – som det hedder  

i direkte dansk oversættelse. 
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En business region er ikke en regional ’regeringsform’, 

men prøver at sikre ”public benefit”. 

 

At optimere et områdes værdi for det lokale samfund. 

 

Greg Clark gav os også det gode råd:  

 

”Lad nu være med at drukne jeres business regions  

i regulering, administration og mere af det, i gør i forvejen”.  

 

Ambitionen for samarbejdet i Business Region MidtVest  

må derfor være, at kommunerne samarbejder struktureret  

og professionelt med fokus på erhverv og vækst,  

åbner op for samarbejde på nye måder,  

tænker global og agerer lokalt. 

 

Så vi bevarer et dynamisk og fælles grundlag for vækst i Midt- og Vestjylland.  

 

Jeg tror, at vi i 2018 kommer til at intensivere samarbejdet for at skabe mere 

værdi i regionen. 

 

Vi fik i 2017 lavet en aftale om, at formandskabet går på tur  

i en to-årig cyklus mellem de deltagende kommuner.  

 

Aftalen blev på generalforsamlingen udmøntet i vedtægten for foreningen Busi-

ness Region MidtVest.  

 

Det betyder først og fremmest, at alle syv kommuner  

på et tidspunkt kommer til at sidde for bordenden  

og tage teten i forhold til udviklingen af samarbejdet.  

 

Det betyder også, at jeg som nævnt har sendt stafetten videre til Ringkøbing-

Skjerns borgmester, Hans Østergaard, som nu er formand for Business Region 

MidtVest i perioden 2018 og 2019. 

 

Jeg vil gerne til sidst sige tak for et rigtigt godt samarbejde  

i Business Region MidtVest i det forgangne år. 


