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Skærpelse af fokus med fælles fyrtårnsprojekter
Efter en længere periode med uvished, blev lovforslag til ny lov om erhvervsfremme vedtaget
i Folketinget i december måned med ikrafttræden 1. januar 2019. Vi har i Business Region
MidtVest fremsendt ønsker til ministeren allerede i april 2017 og afgivet høringssvar i august
2018, hvor vi har understreget behovet for en virksomhedsnær lokal erhvervsservice samt
mulighed for at understøtte lokale tværgående erhvervsfremmeindsatser.
Lad mig slå fast, at vi ikke har etableret Business Region MidtVest for at have endnu en
organisation, der yder erhvervsservice og 1:1 vejledning af virksomheder. Vi har etableret
samarbejdet i Business Region MidtVest for at have et instrument i form af en fælleskommunal udviklingsorganisation, hvor vi som kommuner kan sikre udvikling af strategiske
erhvervsfremmeindsatser i Midt- og Vestjylland – forankret i Midt- og Vestjylland.
Vi har med rettidig omhu gennemført en intern proces i efteråret 2018, hvor vi med
udgangspunkt i strategien for Business Region MidtVest, har udviklet fundamentet til de
”fyrtårne”, vi vil bygge sammen i de kommende år. Dette for at kunne medvirke til at skabe
den arbejdskraft virksomhederne har brug for, samt at kunne sikre en solid infrastruktur
både i form af fysisk infrastruktur, digital infrastruktur og erhvervsfremmeinfrastruktur
forankret i området.
Vores arbejde med disse konkrete indsatsområder gør vores strategi mere målrettet og
vi er sikre på at den vil skabe resultater i de kommende år. Vi vil spille vores bidrag ind til
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med henblik på at sikre den fremtidige finansiering
af disse indsatser.
Bestyrelsen har været på inspirationstur i Sheffield for at se på, hvordan man i dette område
af England i fællesskab på tværs af kommuner, region og universiteter har skabt et industriområde omkring Advanced Manufacturing Research Center (AMRC). Området fokuserer
på teknologi, digitalisering og fremtidens fabrik, og derved skabes arbejdspladser og vækst.
AMRC er i øvrigt baggrunden for skabelsen af DAMRC (Danish Advanced Manufacturing
Research Center).
Jeg vil gerne sige tak for det gode samarbejde i Business Region MidtVest i 2018, hvor
bestyrelsen med flere nye borgmestre ombord har opbygget et godt samarbejde og sammen
arbejdet med, hvordan vi kan styrke de fælles indsatser.

Hans Østergaard
Formand
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Fokus på samarbejder og partnerskaber
Samarbejder har været i fokus i 2018, og vi har fokuseret på at folde de samarbejdsmuligheder ud, der findes i vores område.
Som et eksempel er vi glade for samarbejdet med Aarhus Universitet (AU) i Herning. Vores
første fokus var, at alle syv kommuner i Business Region MidtVest skulle bakke aktivt op
om AU i Herning, som er vores lokale universitet. Alle syv kommuner har nu en aftale med
AU i Herning om at aktiviteter på universitetet tilbydes vore lokale virksomheder.
Universitetet havde vanskeligt ved at få de lokale virksomheder med på initiativer som TBMI
Challenge, hvorfor vi arbejdede på at bygge bro gennem vore erhvervsråd og andre gode
kræfter. Det lykkedes heldigvis i 2018 at få en god håndfuld lokale virksomheder med i
dette intense forløb, hvor de studerende får mulighed for at komme ud på virksomhederne
for at arbejde med konkrete problemstillinger, som virksomhederne har meldt ind, man
gerne vil finde nye løsninger på. Det har alle stor glæde af.
For at fokusere på fremtidens produktion i digitaliseringens tidsalder etablerede vi i 2018
Global Manufacturing Festival med AU i Herning som en af samarbejdspartnerne. Arrangementet gav god inspiration til virksomhederne og skabte netværk mellem virksomheder,
forskere og studerende.
Tilsvarende har alle syv kommuner, samt Business Region MidtVest, nu samarbejdsaftaler
med DAMRC, som arbejder med spåntagningsteknologi og digitalisering af fremstillingsvirksomheder. Det betyder noget at vi støtter udviklingsorganisationerne forankret i vores
område. DAMRC har også haft en aktiv rolle i skabelsen af Global Manufacturing Festival,
som videreudvikles og gennemføres i 2019 under navnet Manufacturing Festival Denmark.
Et andet samarbejdsfelt med mange samarbejder og partnerskaber var afviklingen af DM i
Skills 2018. Unge – og deres forældre – blev inspirerede til at se nærmere på mulighederne
i de erhvervsfaglige uddannelser.
Vi glæder os over udviklingen af samarbejdet i Business Region MidtVest, hvor vi er i fuld
gang med at udvikle strukturelle erhvervsfremmeindsatser i vores område til sikring af
vækst og udvikling i Midt- og Vestjylland.

Susanne Nors
Chef

6 | ÅRSRAPPORT

Udpluk af

Aktiviteter i 2018
DM i Skills 2018

D. 17.-19. januar var Business Region MidtVest vært for
danmarksmesterskaberne for godt håndværk, hvor over
48.000 besøgende lagde vejen forbi MCH. Områdets
7.-9. klasse var alle inviteret med for at se talenterne vise
vejen for erhvervsuddannelserne i Danmark. Der blev
også udviklet et uddannelsesmateriale til 8. klasserne, og
kommunerne sikrede at busser blev stillet til rådighed, så
de unge kunne deltage i arrangementet. Efterfølgende er
antallet af ansøgninger til områdets erhvervsuddannelser
steget fra 20% til 24%.

Udviklingsplatformen for Midt-og Vestjyske Fødevarer
Samarbejdet blandt partnerne på platformen er blevet
tættere. Fokus har i høj grad været at skabe aktiviteter
i fællesskab, der peger længere ud end platformens
bevillingsperiode. Det tættere samarbejde manifesterede
sig for eksempel ved, at stort set hele partnerkredsen
deltog i etablering af et fælles vestjysk område på Food
Festival 2018 med køkkenværksted, netværkscafé
og vidensværksted. Der var publikumsaktiviteter og
lukkede arrangementer planlagt af partnerkredsen –
for eksempel med det formål at drøfte, hvordan vi får
flere fisk i storkøkkenerne.
Europæisk Gastronomiregion
Som et led i næste fase af Midtjylland som Europæisk
Gastronomiregion, igangsættes et samarbejde på tværs
af aktører fra hele regionen med fokus på gastronomiinitiativer i Midt- og Vestjylland til afholdelse i perioden
2019-2021. Aktiviteterne har fokus på at udvikle
fødevareområdet med gastronomi som løftestang.
Udbuddet blev vundet af et konsortium med Business
Region MidtVest som projektpartner.
Madmødet 2020

Mobiliseringen af Midt- og Vestjylland til Madmødet 2020
har i 2018 været en hovedaktivitet med afsondring af
muligheder og interesser både hos kommuner, virksomheder,
organisationer og enkeltpersoner. Målet har været at skabe
en proces, hvor hele fødevareværdikæden arbejder frem
mod målet, Madmødet 2020, med udviklingsaktiviteter
på mange niveauer. I den sammenhæng arrangerede vi
et rundbordsmøde på Folkemødet på Bornholm, for at få
bidrag fra de mange aktører, der i den sammenhæng var
samlet, med henblik på at få indikationer på interessen for
Madmødet 2020, hvor opbakningen var stor. Det samme
gjorde sig gældende på et idémøde afholdt med en række
ildsjæle og aktører på Nr. Vosborg. Madmødet afholdes fra
d. 14.-16. maj 2020.
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Udviklingen af den digitale infrastruktur

I årets første måneder fik Business Region MidtVest skabt
klarhed over den digitale infrastruktur i området, hvorefter
flere kommuner er gået sammen om et fælles mobiludbud
for at få markedet med på at dække yderligere. Netop mobilhullerne har budt på intensiveret dialog med styrelsen og
teleindustrien, hvor også det kommende 5G-netværk bliver et
vigtigt fokusområde for Business Regionen i de kommende år.
Endvidere har Business Region MidtVest været med til at
påvirke bredbåndspuljens kriterier til fordel for områder
i Midt- og Vestjylland, hvilket har været medvirkende til,
at områdets ildsjæle har fået tiltrukket midler til over 950
adresser fra bredbåndspuljen i 2018, imod 137 adresser
i 2017.

Global Manufacturing Festival 2018

Sammen med DAMRC, AU Herning, erhvervsrådene og
andre gode kræfter fik Midt- og Vestjylland opstartet
en fælles festival for produktionsindustrien. Festivalen
foregik d. 12. april 2018 med over 150 deltagere, som bl.a.
oplevede visionen om 3D printede metalbroer i Holland,
et fornyet kig på “servitization” som forretningsområde,
og ikke mindst et indblik i AU Hernings nyeste satsning
på at få kandidatstuderende ud i områdets virksomheder
igennem studenterprojekter kaldet TBMI Challenge.

Leverancen på Smart Industry 2017-2019 er opnået
Som en del af konsortiet for Smart Industry 2017-2019
har Business Region MidtVest sammen med Erhvervsråd,
erhvervsservices og andre partnere, haft ansvaret
for at inspirere de midt- og vestjyske virksomheder
til at tage næste skridt mod digitaliseringen. De fem
arrangementer har været lige fra store events til
eftermiddagsseminarer og morgenmøder. Billedet
til højre er fra et eftermiddagsseminar om sensorer i
produktionen på Innovest i Skjern.
Opstartende dialoger om DroneHub West
I løbet af 2018 har Business Region MidtVest intensiveret arbejdet med at skabe testfaciliteter i Midt-og
Vestjylland. Ét af områderne er indenfor droneteknoIogi,
hvor der i 2018 er etableret samarbejder på tværs
af AU Herning, DTU Space og Stauning Lufthavn. I
december måned blev virksomheder og andre interessenter inviteret til et indledende møde, om deres
tanker og behov for faciliteter i Stauning Lufthavn.
Talenttiltrækning
I et partnerskab med Business Region Aarhus og
Copenhagen Capacity, har Business Region MidtVest
vundet operatørrollen på en stor talenttiltrækningsindsats i Midtjylland. Indsatsen skal brande vores
virksomheder og skitsere potentielle karriereveje og
økosystemer af virksomheder, så mulige kandidater
finder en destination med mange jobmuligheder.
Indsatsen skal også øge synligheden af området som
et attraktivt sted at bo med mange muligheder både
på og udenfor arbejdspladsen.
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Årsregnskab 2018
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for
1. januar - 31. december 2018 for Business Region MidtVest. 				
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den anførte regnskabspraksis.
Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling
samt af resultatet.
Herning, 28. marts 2019
Ledelse

Susanne Nors
Chef
Business Region MidtVest
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Anvendt regnskabspraksis
Relationer til Herning Kommune:
Regnskabsføringen varetages af Business Region MidtVest (BRMV) via Herning Kommunes økonomisystem.
BRMV har driftsaftale med Herning Kommune.
Herning Kommune varetager endvidere lønudbetaling på baggrund af indberetninger fra BRMV.

Regnskabspraksis
Om den anvendte praksis oplyses følgende:
Udgifter og indtægter er i de regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet.
Udgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen modtages, eller arbejdet præsenteres. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes.
Tilskud til projekter indtægtsføres i den periode tilskuddet/raterne udbetales.
Større anskaffelser indgår som hovedregel fuldt ud i de enkelte års driftsregnskaber. Anlægsudgifter
og afskrivninger indgår ikke i driftsregnskabet.
Årsregnskabet for BRMV er aflagt som et udgiftsregnskab, og der er reguleret for afskrivninger på
materielle anlægsaktiver direkte på egenkapitalen.
BRMV følger Herning Kommunes regnskabspraksis for indregning og måling af aktiver og forpligtelser. Årsregnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er
fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Skyldig A-skat m.v. administreres af Herning Kommunes lønadministration og er derfor ikke optaget
i regnskabet. Beregnet pensionsforpligtigelse er ligeledes ikke optaget.
Regnskabet er aflagt excl. moms.
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Resultatopgørelse for regnskabsåret 2018
Note

(DKK)

Regnskab 2018

Budget 2018

Regnskab 2017

Herning Kommune

883.860

883.860

875.930

Holstebro Kommune

581.250

581.250

576.610

Ikast-Brande Kommune

409.810

409.810

407.980

Lemvig Kommune

202.910

202.910

203.990

Ringkøbing-Skjern Kommune

570.220

570.220

571.390

Skive Kommune

465.400

465.400

466.390

Struer Kommune

213.470

213.470

214.740

Indtægter
Kontingenter

Mindreforbrug overført fra tidligere år
Indtægter i alt

53.025
3.326.920

3.379.945

3.317.030

1.889.438

2.313.000

1.766.507

Udgifter
1

Personaleudgifter

2

Administrationsudgifter		

348.782

291.945

329.038

3

Arrangementer

275.422

350.000

351.076

2.513.642

2.954.945

2.446.622

813.278

425.000

870.408

0

0

0

15.757

0

14.971

Årets resultat før projektregnskaber

797.521

425.000

855.437

Eksterne projekter

-57.032

425.000

802.412

Årets resultat

854.553

0

53.025

Udgifter i alt
Driftsresultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter

6
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Balance pr. 31. dec. 2018
Note

(DKK)

Ultimo 2018

Ultimo 2017

3.516.604

2.270.787

266.478

260.195

Omsætningsaktiver

3.783.082

2.530.982

Aktiver i alt

3.783.082

2.530.982

2.720.801

1.866.247

Skyldige feriepenge

273.004

221.145

Kortfristet gæld

206.332

164.724

Gældsforpligtelser i alt

479.336

385.869

Mellemregning med Herning Kommune

582.946

278.866

3.783.082

2.530.982

Aktiver
4

Likvide beholdninger
Tilgodehavender

Passiver
5

Egenkapital

Passiver i alt

ÅRSRAPPORT | 17

Noter
Note
1

(DKK)

Regnskab 2018

4

Personaleudgifter
Lønudgifter

Note

(DKK)
Likvide beholdninger
Pengemarkedskonto

1.798.657
43.482

Driftskonto

Medarbejderuddannelse

26.464

DM i Skills 2018

Øvrige personaleudgifter

20.836

Fødevareplatform-LAG

293.448

Fødevareplatform-Regionen

143.147

1.889.438

Likvide beholdninger i alt

2

(DKK)

Note
147.517

5

Primo 1/1

Faglige medlemsskaber

64.125

Administrative kontingenter

19.632

Regulering for tidligere års
resultat

Konsulentudgifter

51.142

*Årets resultat

Øvrige administrative udgifter

52.864

Egenkapital i alt ultimo

(DKK)

3.516.604

Regnskab 2018
1.866.247
854.553
2.720.801

348.782

Regnskab 2018

Arrangementer og konferencer
Global Manufacturing Festival (12. apr.)

7.043

Egenkapital

13.503

Note

3

(DKK)

IT, hjemmeside og logo

Administrationsudgifter i alt

142.225

Regnskab 2018

Administrationsudgifter
Møder, rejser og repræsentation

Note

2.930.742

Kørselsgodtgørelse

Personaleudgifter i alt

Note

Regnskab 2018

124.176

Folkemødet Bornholm (16.-18. jun.)

24.699

Studietur til Manchester (7.-9. nov.)

126.547

Arrangementer i alt

275.422

6

(DKK)

Regnskab 2018

Eksterne projekter
Indtægter
DM i Skills 2018

2.400.000

Fødevareplatformen

2.320.431

Udgifter
DM i Skills 2018

2.941.299

Fødevareplatformen

1.722.100

Eksterne projekter i alt

-57.032
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Budget 2019
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Budget 2019
(DKK)

Budget 2019

Indtægter
Kontingenter
Herning Kommune

887.330

Holstebro Kommune

584.180

Ikast-Brande Kommune

411.910

Lemvig Kommune

201.330

Ringkøbing-Skjern Kommune

570.050

Skive Kommune

465.990

Struer Kommune

212.700

Indtægter i alt

3.333.490

Udgifter
Personaleudgifter

2.100.000

Drifts- og administrationsudgifter

400.000

Arrangementer og eksterne projekter

815.490

Finansielle udgifter
Udgifter i alt

18.000
3.333.490

Foto: Per Daugaard - Skills Denmark
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