
 
FAKTA OM: Erhverv, Vækst og Bosætning 
 

Beskrivelse af brugere Potentielt er alle virksomheder, centerbyer, byer og landsbyer, 

potentielle tilflyttere mm. brugere inden for erhverv, vækst og 

bosætningsområdet.  

 

Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande, Erhvervshus Midtjylland, 

Visit Herning, Videregående uddannelser som AU-Herning og 

Erhvervsakademi MidtVest, vidensnetværk som fx Leif Design 

Cluster og DAMRC m.fl. understøtter Ikast-Brande Kommune i 

bestræbelserne på at skabe gode rammebetingelser og vækst. 

 

Centerbyer, byer og landsbyer samarbejder med kommunen om 

at tiltrække nye borgere 

 

Aktører inden for den professionelle idræt er medvirkende til at 

sætte Ikast-Brande Kommune på landkortet 

Beskrivelse af opgaver Betjening af Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget samt LAG-

bestyrelsen (LAG= Lokal AktionsGruppe, som støtter projekter i 

landdistrikterne med EU-midler). 

 

Kommunen skal yde erhvervsservice og virksomhedsvejledning til 

virksomhederne. Denne opgave varetages af Erhvervsrådet 

Herning & Ikast-Brande via en resultatkontrakt. Erhvervshus 

Midtjylland yder specialiseret vejledning til virksomhederne i 

kommunen. 

 

Turismefremme varetages af Visit Herning via en resultatkontrakt. 

Visit Herning dækker Herning og Ikast-Brande Kommuner.  

 

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget har arbejdet med en 

vækststrategi. I denne forbindelse er der bl.a. udarbejdet en 

bosætningsstrategi og ansat en bosætningsguide samt udarbejdet 

en erhvervs- og iværksætterstrategi. Sidstnævnte er ved at blive 

suppleret med en handlingsplan. 

 

Videns- og iværksættermiljøer støttes. Der er blandt andet ydet 

støtte til Sy-Lab (tekstiliværksættermiljø) og DAMRC (videncenter 

for blandt andet spåntagning og drejning). 

 

Der indgås en årlig samarbejdsaftale med AU-Herning om bl.a. 

mentorordninger i lokale virksomheder, så de studerende kommer 

ud i kommunens virksomheder og får et godt kendskab til 

mulighederne her i området.  

 

Løbende kontakt til kommunens virksomheder og detailhandel.  



 

Bosætningsindsats, herunder markedsføring og branding af 

kommunen over for potentielle tilflyttere, håndholdt indsats over 

for potentielle tilflyttere, fastholdelsesfokus mm. 

 

Deltagelse i diverse projekter, fx fremme af en Hærvejsmotorvej 

og udvikling af Hærvejen som en international vandrerrute. 

 

Kontakt til de mange frivillige ildsjæle i landsbyer og 

landdistrikter, herunder kontakt til såvel Landdistriktsrådet som 

LAG Ikast-Brande.  

 

Deltager i udviklingsprojekter og bymidteudvikling i kommunens 

centerbyer og byer.  

 

Der findes følgende puljer til støtte til byer og landsbyer: 

 Grundtilskud til hhv. landsbyer og byer (i alt 608.000 

kr./året) 

 Forsamlingshustilskud (i alt 148.000 kr./år) 

 særlig anlægspulje til udvikling af landdistrikterne 

(500.000 kr./året) 

 pulje til udvikling i kommunens fire byer (1.500.000 

kr./året) 

 driftstilskud til hhv. Ikast og Brande (300.000 hhv. 

150.000 kr./året) 

 tilskud til julebelysning i kommunens seks største byer 

(78.000 kr./året) 

 

Ikast-Brande Kommune ejer en andel af Midtjyllands Lufthavn. 

Lufthavnen modtager et årligt driftstilskud på 400.000 kr. 

Nøgletal og økonomi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beskrivelse af 

medarbejdere på området 

På Erhverv, Vækst og Bosætningsområdet er ansat en erhvervs- 

og udviklingskonsulent (som også fungerer som LAG-

koordinator), en bosætningskonsulent samt administrativt 

personale. 

 

Erhvervsservice og turismefremme er udliciteret til hhv. 

Erhvervsrådet og Visit Herning. 

Særlige udfordringer En af virksomhedernes største udfordringer er rekruttering af 

kvalificeret arbejdskraft.  

Fortsætte udviklingen af attraktive byer og landsbyer 

Hvilke handlemuligheder/ 

handlefrihed har byrådet? 

Erhvervsområdet er reguleret via Lov om Erhvervsfremme. 

Kommunerne kan efter denne lov varetage lokale 

erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter erhvervsservice og 

erhvervsudvikling. 

 

 


