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FORORD
– af borgmester Peder Christian Kirkegaard

Det går godt på Skiveegnen, selvom coronapandemien gav en usikker start på det nye årti. Erhvervslivet har gang i hjulene. Ledigheden hører til blandt landets laveste. Og mange nye virksomheder flytter til og skyder op i Kåstrup, hvor GreenLab Skive er i en rivende udvikling. Fra 2015 og frem til i dag
er antallet af arbejdspladser steget med knap 2%. Det har vi grund til at være stolte af.
Men træerne vokser ikke ind i himlen, for der skabes relativt set færre nye job her end omkring de
større byer. Det er der mange forklaringer på – bl.a. de utidssvarende muligheder for at komme til og
fra egnen på statsvejene Rute 26 og 34. Det vil vi ændre på, og forandringer er, hvad Skiveegnens
Vækststrategi handler om.
Skiveegnens Vækststrategi afløser Skive Kommunes hidtidige erhvervspolitik og markerer en ny måde
at arbejde med erhvervsudvikling på. Hvor der er fokus på hele Skiveegnen gennem en tilgang til
erhvervsudvikling, hvor erhvervslivet, lokale uddannelsesinstitutioner og kommunen arbejder endnu
tættere sammen på strategi- og indsatsniveau, fordi vi alle både former og driver udviklingen og har
brug for hinandens kompetencer i bestræbelserne på at skabe positive forandringer.
FUNDAMENTET FOR EN NY MORGENDAG
Med Skiveegnens Vækststrategi vil vi støbe fundamentet for en ny morgendag på vores egn. Hvor
den lokale jobskabelse og økonomiske vækst er lige så god som på landsplan. Og hvor iværksættere
og etablerede virksomheder tager del i at skabe grønne handlinger i fællesskab for en egn i balance. Det vi kalder RENT LIV.
Vi skal fortsætte med at gøre det, vi hver især er gode til – men fremover i et hyppigere og
stærkere samspil på tværs af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune, som også
bidrager til at opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål. For vi har anlæg for store bedrifter, og med
GreenLab Skive, Big Blue Skive og Innovation Skive har vi allerede vist, at vi kan udrette
store ting, når vi arbejder sammen mod fælles mål. Det skal vi gøre mere i. Det er det,
egnen skal bygge fremtiden på.
Vi skal samarbejde om at skabe nye løsninger og finde svar på fremtidens udfordringer:
Hvordan vi f.eks. skal omstille os til en bæredygtig fremtid, hvordan vi skaber flere vækstiværksættere og -virksomheder, også med kompetencer inden for automatisering og
digitalisering. Og hvordan vi trækker arbejdskraft til en egn som vores, der har andre
rammer for vækst end omkring de større byer. Det kan vi godt og mere til.
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5 INDSATSOMRÅDER
Skiveegnen har mange styrker, potentialer og udfordringer, og vi vil fokusere på fem indsatsområder. Undersøgelser og interviews med lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og øvrige
organisationer har vist, at det er disse fem områder, der skal prioriteres, fordi de rummer de bedste muligheder for at forandre og indfri egnsmålene. Under hvert indsatsområde vil vi løbende
igangsætte og gennemføre udvalgte indsatser, som løftes i fællesskab mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og kommunen.

INDSATSOMRÅDERNE SKAL
BIDRAGE TIL AT
INDFRI EGNSMÅLENE:
• Jobskabelse på niveau med landet som helhed
• Økonomisk vækst på niveau med landet som helhed
• Et attraktivt erhvervsklima i top 10 som helhed

FEM
INDSATSOMRÅDER:
• Flere vækstvirksomheder og
-iværksættere
• Grøn omstilling
• Digitalisering og automatisering
• Arbejdskraft og kompetencer
• Rammer for vækst

KORT VEJ FRA
TANKE TIL
HANDLING
Skiveegnens Vækststrategi bygger på en
agil metode, hvor der løbende vil ske en
prioritering af indsatser inden for de fem
indsatsområder, som bidrager til at indfri
egnsmålene. De kommunale indsatser i
indsatsporteføljen udspringer af arbejdet
med de til enhver tid gældende relevante
politikker og strategier, herunder inden
for bosætnings-, energi- og bæredygtigheds- samt arbejdsmarkedsområdet. Den
aktuelle indsatsportefølje kan altid læses
på www.vækst.skive.dk.
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MÅL OG INDSATSOMRÅDER

Indsats #1

Indsats #2

Indsats #9
Indsats #3

Indsats #8
Indsats #4

Indsats #7
Indsats #5
Indsats #6

Egnsmål

Indsatsområder
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VEJEN FREM BYGGER PÅ
SAMARBEJDE PÅ ALLE NIVEAUER
Samarbejdet mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og kommunen vil blive forankret på
flere niveauer.
VÆKSTFORUM
Der etableres et vækstforum med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og kommunen, som mødes halvårligt og vil fungere som advisory board for vækstpartnerskabet med henblik på at kvalitetssikre relevante indsatser. Desuden vil forummet være
vært for et årligt arrangement for repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og
kommunen, hvor der stilles skarpt på konkrete indsatser og resultatet af den samlede indsatsportefølje på tværs af de fem indsatsområder
VÆKSTPARTNERSKAB
Der etableres et vækstpartnerskab mellem Skive Kommune, Business Skive, Energifonden Skive
og Uddannelsesrådet i Skive (URIS), som mødes kvartalsvis og får til opgave at sætte den konkrete
retning for strategiarbejdet. Vækstpartnerskabet vil løbende sikre koordinering af indsatser, som
bidrager til at indfri egnsmålene.
VÆKSTTEAMET
I det daglige vil strategiarbejdet blive forankret hos tre udviklingskonsulenter samt en kommunikationskonsulent. Udviklingskonsulenterne skal bistå med at sætte handling bag ordene og realisere
indsatser i samarbejde med projektlederne ude i erhvervslivet, på uddannelsesinstitutionerne og i
kommunen. Samtidig vil de søge at skabe endnu stærkere samarbejder, der løfter Skiveegnen til nye
højder, og som bidrager til at modne nye indsatser. Det være sig for eksempel mellem Skive Kommune, Business Skive, Energifonden, lokale og nationale virksomheder, Erhvervsakademi Dania og
øvrige uddannelsesinstitutioner i URIS, Erhvervshus Midtjylland, Business Region Midtvest, DAMRC,
AU Herning og mange flere. Kommunikationskonsulentens rolle vil være at arbejde strategisk med
kommunikation, formidle de mange positive erhvervs- og uddannelseshistorier fra lokalområdet
samt sekretariatsbetjene vækstforum og -partnerskabet og planlægge det årlige arrangement.
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FN’S 17 VERDENSMÅL

SKIVEGNENS VÆKSTSTRATEGI SIGTER MOD AT INDFRI FØLGENDE AF FN’S VERDENSMÅL:

Skiveegnens Vækststrategi er blevet til i et samarbejde mellem
repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne
og kommunen og på baggrund af input fra et bredt udsnit
af virksomheder og organisationer. Business Skive har
repræsenteret erhvervslivet, mens Erhvervsakademi Dania
blev udpeget af Uddannelsesrådet i Skive (URIS)
til at repræsentere uddannelsessektoren.
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