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Sammen Skaber vi værdi...

byrådet i Vejen kommune og bestyrelsen i Udvikling-
Vejen har en fælles ambition om at skabe værdi for 
borgerne og virksomhederne i Vejen kommune. Derfor 
har vi sammen udarbejdet denne vækststrategi, der 
fokuserer på de betingelser, som skal være til stede, for 
at virksomhederne i kommunen kan vækste og udvikle 
sig.

Formålet med vækststrategien er at fastholde eksiste-
rende arbejdspladser samt at skabe og tiltrække nye 
arbejdspladser og nye virksomheder i Vejen kommune 
frem mod 2020.

Der er bred enighed blandt virksomheder, Udvikling-
Vejen og Vejen kommune om, at den største vækst for-
ventes at ske inden for fødevareerhvervet. Derfor skal 
Vejen kommune først og fremmest være et centrum for 
fødevareproduktion i Danmark, og derfor fremhæves 
dette vækstområde særligt i denne strategi.

en stabil og veluddannet arbejdskraft er en forud-
sætning for, at virksomhederne kan vækste. Derfor vil  
Vejen kommune og UdviklingVejen sammen med virk-

somhederne arbejde aktivt for at få flere børnefamilier 
til at flytte hertil. Samtidig har vi fokus på at øge uddan-
nelsesniveauet, ikke mindst hos de unge borgere.

konkret er målet for vækststrategien, at Vejen kom-
mune i år 2020 har i alt 20.000 arbejdspladser, 44.000 
borgere og ligger i top 10 på Dansk industris og Dansk 
byggeris rangering over kommuners erhvervsvenlighed.

Vejen kommune vil fortsat være en attraktiv erhvervs- 
og bosætningskommune, der skaber rammer og mu-
ligheder for trivsel, kvalitet og vækst.  Fastholdelse og 
tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser er af-
gørende for udviklingen i Vejen kommune og for, at 
der også i fremtiden kan sikres velfærd og serviceydel-
ser af høj kvalitet, som kommer alle borgere og virksom-
heder i kommunen til gode. 

et tæt samarbejde mellem virksomhederne, Udvikling-
Vejen og Vejen kommune er afgørende for, at vi kan 
lykkes med denne ambitiøse vækststrategi. 

Sammen kan vi skabe værdi... 

Forord 
af borgmester 
egon Fræhr
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Sammen Skaber vi værdi...

Vækststrategien er baseret på input fra mere end 60 
virksomheder, iværksættere, udefrakommende eks-
perter, kommunale medarbejdere og medarbejdere 
fra UdviklingVejen, der i efteråret 2014 har mødtes i fem 
forskellige tænketanke hos UdviklingVejen. Tænke-
tankene har drøftet og er kommet med anbefalinger 
til Vejen kommunes fremtidige erhvervsmæssige væk-
stmuligheder frem mod 2020. 

Der har været afholdt et til to møder i hver af de fem 
tænketanke. alle møder har været af cirka fem timers 
varighed. Der er derudover gennemført dybdegående 
enkelt interviews med virksomhedsledere og eksperter. 

efterfølgende er de mange input blevet bearbejdet af 
byrådet og bestyrelsen for UdviklingVejen og er drøftet 
og bearbejdet på et repræsentantskabsmøde i Ud-
viklingVejen.

Vækststrategien er et fokuseret og stærkt redskab for 
byrådet og bestyrelsen i UdviklingVejen til at skabe 
vækst for vores virksomheder.

Virksomhedernes engagement er afgørende for at re-
alisere målet.

Samarbejde med uddannelses- og vidensinstitutioner 
er vigtigt for, at vi med fælles indsats og brug af hinan-
dens kompentencer kan skabe grundlaget for fremti-
dig værdiskabelse. 

UdviklingVejen ser frem til at bidrage aktivt og konstruk-
tivt i det fremtidige arbejde.

Forord 
af bestyrelsesformand - UdviklingVejen
Verner Holm
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nøgletal for vejen Kommunes erhvervsstruktur 
kilde: kontur 2014

 antal arbejdspladser i alt (heraf private): 
   18.414 (13.824)

 Udvikling i arbejdspladser 2011-2013: 0,4%

 befolkningstal (2014): 42.700

 befolkningsudvikling 2009-2014: -0,3%

 Gennemsnitlig årlig produktivitetsudvikling  
   2011-2013: 0,3%

 etableringsrate: 6,2% 

 nye virksomheders jobandel: 6,8%

Figuren viser udviklingen i antal arbejdspladser i kommunen  
og i hele landet, dels i den private sektor fordelt på ressource-
områder, dels i den samlede offentlige sektor.

kilde: region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

målet for vækststrategien er, at Vejen kommune i 2020
 Har 20.000 arbejdspladser

 Har 44.000 borgere

 er i top 10 på Dansk industris og Dansk byggeris rangering af kommuners erhvervsvenlighed.
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Figuren viser erhvervsspecialiserin-
gen (2013) og udviklingen i antal 
arbejdspladser (2011-2013) i den 
private sektor i kommunen, fordelt 
på ressourceområder. 
kilde: region Syddanmark  og Danmarks 
Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

*antallet af arbejdspladser inden for "øvrig produktion", der indgår i vækststrategiens tredje vækstområde, er lig med summen af arbejdspladser i 
primære erhverv, fremstillingserhverv og støtteerhverv inden for ressourceområderne møbler, beklædning, iT/kommunikation, energi/miljø, medico/sund-
hed og Øvrige.

Detaljeret erhvervsstruktur

indpendlere arbejder i kommunen, men bor i en 
anden kommune. 
Udpendlere har bopæl i kommunen, men arbejder 
i en anden. 
indpendlere, der bor uden for landet, indgår ikke. 
Udpendling til udlandet indgår.
kilde: region Syddanmark og CrT (Sam-k)

indpendling

Udpendling

nettoindpendling

Antal

i procent af antal
arbejdspladser

Antal

i procent af antal 
arbejdspladser

Totalt antal

2003

5.196

26,1%

6.664

31,2%

-1.468

2013

5.961

32,4%

8.111

39,4%

-2.150

vækst 2003-2013

14,7%

6,3% point

21,7%

8,3% point

..

indpendling/udpendling

erhvervsspecialisering og -udvikling



6

Sammen Skaber vi værdi...

De fire vækstområder er:

      1. et centrum for fødevareproduktion i Danmark

      2. Transport, lager og logistik

      3. byggeri, anlæg og øvrig produktion

      4. Detailhandel og turisme

Den tværgående indsats er:
       5. branding og bosætning  

De otte vækstskabere er:

       6. Kvalificeret arbejdskraft

       7. entreprenørskab og iværksætteri

       8. internationalisering

       9. Det offentlige marked

       10. it og digitalisering

       11. nye teknologier og automatisering

       12. Ledelsesudvikling og netværk

       13. erhvervsområder og infrastruktur

Vækstområderne er udvalgt, enten fordi de udgør 
områder, hvor Vejen kommune i dag har en særlig 
erhvervsmæssig styrkeposition, og hvor der forventes 
at være væsentlige fremtidige vækstpotentialer, eller 
fordi der inden for området er et særligt udviklingspo-

tentiale, som har betydning for mulighederne for ge-
nerelt at indfri de fremtidige vækstambitioner i Vejen 
kommune.

Væksten i Vejen kommune frem mod 2020 forventes 
først og fremmest at komme inden for fødevare- 
erhvervet. en overordnet strategisk satsning på er-
hvervsmæssig vækst inden for fødevareerhvervet skal 
således sikre, at styrkepositionen og det særlige ud-
viklingspotentiale inden for dette vækstområde ud-
nyttes. Udviklingen inden for fødevareerhvervet ses 
samtidig som en drivkraft for erhvervsmæssig vækst i 
virksomhederne inden for de øvrige vækstområder. 

ambitionen om at sikre vækst i virksomhederne indenfor 
de fire vækstområder i Vejen Kommune kan opfyldes 
ved at satse på flere konkrete strategiske indsatser, 
der er direkte målrettet hvert af disse vækstområder. 
Virksomhederne vil samtidig få gavn af konkrete hand-
linger under den tværgående branding- og bosæt-
ningsindsats samt de otte vækstskabere, der har et 
bredere sigte på vækst og udvikling i virksomhederne i 
Vejen kommune. 

De otte vækstskabere udgør generelle rammebe-
tingelser for alle virksomheder i Vejen kommune og 
kan hver især understøtte og muliggøre ambition-
erne om flere arbejdspladser og flere virksomheder  
i Vejen kommune i 2020.

Vækstområder og 
vækstskabere

Vækststrategien er bygget op om fire vækstområder, en 
tværgående indsats og otte vækstskabere
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Disse i alt 13 indsatsområder behandles i vækststra-
tegiens 13 afsnit. For hvert af de fire vækstområder, 
den tværgående branding- og bosætningsindsats 
samt de otte vækstskabere er der formuleret mål og 
sat et antal handlinger på, som tilsammen skal skabe 
grundlaget for vækst hos virksomhederne i Vejen 
kommune.

UdviklingVejen og Vejen kommune er udpeget som 
ansvarlige for de enkelte handlinger og vil inddrage 
lokale virksomheder, regionale og nationale aktører i 
de enkelte indsatser. nedenstående farver indikerer, 
hvem der har hovedansvaret. 

Vækstområder Tværgående  Vækstskabere
    indsats

1. et centrum for fødevare-
    produktion i danmark

2. Transport, lager og logistik

3. Byggeri, anlæg og 
    øvrig produktion

4. detailhandel og turisme
5.
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Vejen kommune Vejen kommune og UdviklingVejen fællesUdviklingVejen

ansvarlig er angivet med følgende signatur:

noter:
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1. et centrum for fødevareproduktion i Danmark
Vejen kommune har siden 2012 arbejdet målrettet på 
at blive et centrum for fødevareproduktion i Danmark. 
Der er en række store og vigtige virksomheder med 
mange arbejdspladser inden for fødevareproduktion 
lige fra primær produktion, over slagterier, underleve-
randører og til vidensvirksomheder. 

Vejen kommune har 3400 arbejdspladser inden for 
fødevarer, landbrug og underleverandører til føde-
vareindustrien. Vejen kommune har en stærk position 
inden for fødevareproduktion med flere nye virksom-
heder, der er flyttet til. Derfor er fødevareindustrien 
det væsentligste vækstområde for Vejen kommune. 
Det har været entydigt i såvel tænketankene som hos 
øvrige virksomheder, der har været inddraget i arbej-
det med vækststrategien, at der skal satses på Vejen 
kommune som et centrum for fødevareproduktion i 
Danmark.

Derfor skal kræfterne frem mod 2020 først og fremmest 
samles om at udvikle og positionere Vejen kommune 
som et centrum for fødevareproduktion i Danmark. 

Mål:

 Videreudvikle klyngen inden for føde-      
    vareindustri og underleverandører.

 Tiltrække og etablere flere virksom- 
   heder og 1000 flere arbejdspladser  
   inden for fødevareproduktion i 2020.

Vækstområder
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Vejen kommune Vejen kommune og UdviklingVejen fællesUdviklingVejen

anSVarLiG:

1.1 markedsføre Vejen kommune over for 
fødevareindustrien og følgevirksomheder 
i tæt samarbejde med lokale virksom-
heder med henblik på at tiltrække nye 
virksomheder.  

1.2 målrette salgsmateriale til den kon-
krete virksomhed og dens behov.  

1.3 Lave opsøgende salg over for føde-
vareindustrien og følgevirksomheder.
 
1.4 Udarbejde en værdikædeanalyse for 
fødevareproduktion i Vejen kommune 
med henblik på at identificere potentielle 
virksomheder, der kan tiltrækkes. 

1.5 På baggrund af værdikædeanalysen 
opbygge værdikæder, hvor eksisterende 
lokale virksomheder samarbejder om 
fødevareproduktion.

1.6 Udbyde kurser/uddannelse inden for 
hygiejnekrav, fødevaresikkerhed mv., for 
at understøtte, at lokale virksomheder 
inden for fx service og vedligehold har de 
nødvendige kompetencer til at operere i 
fødevareindustrien.

1.7 Tiltrække uddannelser, kurser og efter-
uddannelser inden for fødevareindustrien 
og følgevirksomheder. 

1.8 etablere en jobbank for ledige. De le-
dige skal opkvalificeres, så de er arbejds-
markedsparate til fødevareindustrien.

1.9 Undersøge mulighederne for sammen 
med lokale virksomheder at søge støtte 
til udviklingsprojekter inden for design og 
produktionsudstyr til fødevareindustrien.

1.10 Understøtte, at fødevarevirksom-
hederne i Vejen kommune bliver førende 
inden for praksisnær innovation og an-
vendt forskning med en tæt kobling mel-
lem virksomheder og vidensmiljøer.

1.11 etablere tilbud inden for oplevelses- 
og erhvervsturisme i relation til fødevare-
produktion i Vejen kommune. 

HanDLinGer:

noter:
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Vækstområder

Vejen kommune har cirka 1800 arbejdspladser inden 
for transportområdet, og Vejen Kommune har flere 
store transport- og lagervirksomheder. mange store 
virksomheder har desuden deres lagerfaciliteter i  
Vejen kommune. Der er et væsentligt fremtidigt 
vækstpotentiale inden for transport, lager og logistik i 
Vejen kommune.

Vejen kommune er centralt placeret med let adgang 
til esbjerg, Fredericia og Hamborg havne, billund Luft-
havn ligger 30 minutters kørsel væk, og på to timer 
kan københavn og Hamborg lufthavne nås. e20 går 
lige igennem kommunen, og der er timeforbindelse 
med tog til københavn, aarhus og aalborg. 

Det giver Vejen kommune nogle stærke konkur- 
rencefordele for virksomheder, som ønsker let  
adgang til kunderne.

2. Transport, lager og logistik

Mål:

 Opbygge klynge inden for transport,       
    lager og logistik.

 Skabe 300 flere arbejdspladser inden 
    for transport, lager og logistik i 2020.
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Vejen kommune Vejen kommune og UdviklingVejen fællesUdviklingVejen

anSVarLiG:

2.1 markedsføre Vejen kommune aktivt  
i forhold til transport, lager og logistik i tæt 
samarbejde med lokale virksomheder 
med henblik på at tiltrække nye virksom-
heder.

2.2 målrette salgsmateriale til den kon-
krete virksomhed og dens behov.  

2.3 Udarbejde en værdikædeanalyse for 
transport-, lager- og logistikvirksomheder 
i Vejen kommune med henblik på at 
identificere potentielle virksomheder, der 
kan tiltrækkes.

2.4 På baggrund af værdikædeanaly-
sen, opbygge værdikæder hvor lokale 
transportbrugere og transportudbydere 
samarbejder. 

2.5 Tiltrække transport-, lager- og  
logistikuddannelser. 

2.6 Opkvalificere ledige, så de er  
arbejdsmarkedsparate til transport-
branchen i samarbejde med Jobcenter 
Vejen og lokale transportvirksom-
heder.  

2.7 afholde temabaserede mini-trans-
portmesser i Vejen kommune.

HanDLinGer:

noter:
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Vækstområder

3. byggeri, anlæg og øvrig produktion

Mål:

 Skabe 500 flere arbejdspladser inden         
   for byggeri, anlæg og øvrig produk- 
    tion i 2020. 

Vejen kommune har cirka 3400 arbejdspladser inden 
for byggeri og anlæg og cirka 1200 arbejdspladser 
inden for øvrig produktion. mange af virksomheder-
ne inden for byggeri og anlæg beskæftiger sig med 
løsninger inden for energi, klima og miljø, og i Vejen 
Kommune er der særligt flere store virksomheder, der 
fremstiller og sælger komponenter til markedet inden 
for energirenovering. 

Vejen kommune har et tæt og velfungerende sam-
arbejde med Dansk byggeri og Di. Vi har fokus på at 
skaffe praktikanter til vores virksomheder, og Dansk 
byggeri er en aktiv spiller i udviklingen af Vejen kom-
munes erhvervstiltag.

På dette område spiller vækststrategiens indsatser 
derfor sammen med Vejen kommunes indsatser for 
nedbringelse af CO2-udledning og ressourceforbrug. 

Vejen kommune kan blive demonstrations- og videns-
kommune inden for biogasanlæg. Derved styrkes 
kommunens nuværende stærke position inden for 
biogas yderligere. 
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Vejen kommune Vejen kommune og UdviklingVejen fællesUdviklingVejen

anSVarLiG:

3.1 markedsføre Vejen kommune i forhold 
til byggeri, anlæg og øvrig produktion 
i tæt samarbejde med lokale virksom-
heder med henblik på at tiltrække nye 
virksomheder. 

3.2 målrette salgsmateriale til den kon-
krete virksomhed og dens behov. 

3.3 Tiltrække uddannelser, kurser og efter-
uddannelser inden for byggeri, anlæg og 
øvrig produktion.

3.4 Samarbejde med byggeri- og an-
lægsbranchen om at finde nye løsninger 
inden for komponenter, byggemateriale 
og intelligente energistyringssystemer ved 
byggeriet af kommunale bygninger. 

3.5 Lave en kortlægning af de virksom-
heder i Vejen kommune, der med fordel 
har investeret i energiløsninger med en 
fornuftig tilbagebetalingstid – og facilitere 
videndeling og tværgående samarbej-
der mellem lokale virksomheder.

3.6 Gøre en aktiv indsats for at udbrede 
grøn industrisymbiose, hvor lokale virksom-
heders restprodukter anvendes i andre 
virksomheders produktion.

3.7 Cementere og positionere et stærkt 
Dansk Fagcenter for biogas beliggende i 
Vejen kommune.

3.8 Deltage i planlægningen med  
udvikling af eksisterende og nye biogas-
anlæg.

3.9 iværksætte tiltag, der sikrer, at endnu 
flere lokale virksomheder i Vejen Kom-
mune kan få gavn af udviklingen i esbjerg 
inden for off-shore.

HanDLinGer:

noter:
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Hvis Vejen kommune skal være en attraktiv vækst-
kommune, er det væsentligt, at kommunen også har 
et spændende byliv med en driftig detailhandel. Det 
er derfor vigtigt, at den nuværende detailhandel fast-
holdes og udvikles, og at der tiltrækkes nye detailbu-
tikker og detailhandelskæder samt nye oplevelseskon-
cepter til kommunen. 

Turismemæssigt er det afgørende for fremtidig vækst, 
at turismevirksomhederne i Vejen kommune rustes 
bedst muligt forretningsmæssigt og kompetenceud-
vikles samt at der indgås strategiske samarbejder om 
turismemarkedsføringen.

Vækstområder

4. Detailhandel og turisme

Mål:

 Fastholde og styrke detailhandelen i
   Vejen kommune og øge omsæt-
   ningen.

 Skabe 100 flere arbejdspladser inden
   for turismebranchen i 2020.
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Vejen kommune Vejen kommune og UdviklingVejen fællesUdviklingVejen

anSVarLiG:

deTAilhAndel
4.1 investere i en opdateret detailhandels-
analyse. Grundig planlægning og op-
følgning skal ske i tæt samspil med den 
lokale detailhandel.

4.2 Facilitere et tæt, formaliseret samar-
bejde mellem detailhandlen i alle byer i 
kommunen og den kommunale forvalt-
ning.

4.3 Fremme byforskønnelse og byud-
vikling med involvering af lokale interes-
senter. 

4.4 Sørge for, at detailhandlen i Vejen 
kommune kompetenceløftes i forhold til 
e-handel.

4.5 Facilitere fælles kurser/uddannelse for 
detailhandlen i hele Vejen kommune.

4.6 Lægge strategien for byudviklingen 
fast, så potentielle investorer kan plan-
lægge langsigtet.  

4.7 arbejde aktivt med at tilrette lokal-
planerne realistisk til den fremtidige  
butiksstruktur og byudviklingen. 
 

TUrisme 
4.8 Fortsætte den nuværende turisme-
indsats i Vejen kommune med udgangs-
punkt i LeGOLanD billund resort-sam-
arbejdet, kongeåen og Hærvejen.  

4.9 Fortsat yde service af høj kvalitet til 
turister, særligt via digitale skærme og 
hjemmeside.

4.10 Sørge for, at de kommercielle tu-
rismevirksomheder i Vejen kommune 
kompetenceløftes i forhold til professionel 
forretningsdrift. 

4.11 Facilitere fælles kurser/uddannelse 
for alle turismevirksomheder i Vejen kom-
mune.

4.12 Sørge for, at der udvikles tilbud inden 
for alle Visit Denmark kategorier. Det er, 
ud over børnefamilier, ”det gode liv” og 
erhvervsturisme. 

4.13 bidrage til at sikre en øget interna-
tional orientering hos turismevirksom-
hederne i Vejen kommune.

HanDLinGer:

noter:
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Tværgående 
indsats

5. branding og bosætning

Mål:

 Der etableres en fælles brandingstrate-
   gi og - indsats i et samarbejde mellem
   Vejen kommune og virksomhederne.

 målet er, at Vejen kommune har 44.000
   borgere i 2020.

Omverdenens billede af Vejen skal frem mod 2020 
påvirkes offensivt og proaktivt med henblik på at un-
derstøtte realisering af vækststrategiens overordnede 
mål. brandingen skal medvirke til, at Vejen kommune 
bliver kendt som en attraktiv erhvervs- og bosætnings-
kommune.

bosætning er en vigtig faktor i forhold til virksomheder-
nes behov for kvalificeret arbejdskraft, og det er derfor 
vigtigt, at bosætningsindsatsen og den overordnede 
brandingindsats tænkes sammen. 

For at sikre, at indsatserne inden for branding og bo-
sætning af Vejen kommune får den ønskede effekt 
for virksomhederne, er det afgørende, at indsatserne 
planlægges og implementeres i samarbejde med 
virksomhederne. 
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Sammen Skaber vi værdi...

Vejen kommune Vejen kommune og UdviklingVejen fællesUdviklingVejen

anSVarLiG:

5.1 nedsætte branding-gruppe med 
deltagelse af væsentlige aktører i 
kommunen, der aktivt skal brande og 
markedsføre Vejen kommune.

5.2 Skabe og udbrede en fælles design-
linje og diverse værktøjer, der kan un-
derstøtte en ny branding- og bosæt-
ningsstrategi, og som aktivt kan bruges af 
alle interessenter og virksomheder i deres 
kommunikation og markedsføring.

5.3 nedsætte task force gruppe, som kan 
undersøge mulighederne for events, der 
kan sætte Vejen på landkortet som et 
centrum for innovation inden for føde-
vareproduktion og nye fødevareproduk-
ter.

5.4 Samle og opbygge et udbud af 
lokalt producerede fødevarer, som kan 
understøtte markedsføringen af Vejen 
kommune som et centrum for fødevare-
produktion.

5.5 Fortsætte bosætningsindsats mål-
rettet udvalgte målgrupper. 

5.6 igangsætte bosætningskampagne i 
samarbejde med udvalgte virksomheder 
målrettet medarbejdere, der pendler 
langt.

HanDLinGer:

noter:
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Sammen Skaber vi værdi...

en veluddannet lokal arbejdsstyrke er helt afgørende 
for at fastholde de nuværende arbejdspladser og 
virksomheder, for at tiltrække nye virksomheder samt 
for virksomhedernes fremtidige vækstmuligheder. 

Vejen kommune vil sammen med virksomhederne 
og arbejdskraftoplandet ruste sig til fremtiden ved at 
uddanne, efteruddanne og tiltrække den efterspurgte 
arbejdskraft på alle niveauer. 

Vækstskabere

6. Kvalificeret arbejdskraft

Mål:

 Sikre et arbejdskraftgrundlag, der mat-
   cher den nuværende og fremtidige
   efterspørgsel efter arbejdskraft hos
   virksomhederne i Vejen kommune.

 Sikre, at 95 procent af de unge gen-
   nemfører en ungdomsuddannelse.
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Sammen Skaber vi værdi...

Vejen kommune Vejen kommune og UdviklingVejen fællesUdviklingVejen

anSVarLiG:

GrUndsKole
6.1 Gøre det obligatorisk for alle elever fra 
7. klasse og opefter i grundskolerne i  
Vejen kommune, at de en gang årligt 
skal deltage i en aktivitet målrettet indu-
strien, fx virksomhedsbesøg og praktik-
perioder.

6.2 Sætte det i system, at lærerne i grund-
skolerne i Vejen kommune kobles med 
virksomheder og løbende tilbydes efter-
uddannelse i lokale industrivirksomheder. 

6.3 Udarbejde en ”åben dør”-liste over 
lokale virksomheder, som altid står til rå-
dighed for skolebesøg, og som gerne vil 
bidrage med indholdsrige praktikperioder 
til eleverne
 
erhvervsUddAnnelse
6.4 etablere partnerskab med erhvervs-
skolerne i de øvrige kommuner for at øge 
undervisernes og de studerendes kend-
skab til virksomhederne i Vejen kom-
mune. 

6.5 Lave en direkte kampagne sammen 
med virksomhederne i Vejen kommune 
målrettet studerende og undervisere på 
erhvervsuddannelserne. 
 
elever oG prAKTiKAnTer
6.6 Udbygge partnerskabsaftalerne, så 
de lokale virksomheder - særligt inden for 
industrien - bliver en aktiv del af dette for 
at øge antallet af praktiksteder og -plad-
ser.

6.7 Lave netværk, hvor elever og de 
lokale praktikpladssteder kan sparre med 
hinanden.

loKAl efTerUddAnnelse
6.8 indsamle og pulje de lokale virksom-
heders behov for efteruddannelse, så der 
lokalt kan udbydes efterspurgte, fælles 
hold.
 
TilTræKninG Af højTUddAnnede
6.9 arbejde strategisk og systematisk på 
at knytte virksomheder i Vejen kommune 
tættere til de videregående uddannelser.

6.10 arbejde strategisk på at få stude-
rende fra de videregående uddannelser 
ud i lokale virksomheder i Vejen kom-
mune via projektopgaver, studiejobs, 
praktikpladser mv. 

6.11 bruge de store virksomheder i Vejen 
Kommune som flagskibe ved tiltrækning 
af højtuddannet arbejdskraft. 

6.12 Facilitere et samarbejde mellem 
lokale virksomheder og offentlige myn-
digheder/virksomheder i de større byer, 
så der kan tilbydes fælles trainee-pro-
grammer.
 
TilTræKninG Af UddAnnelser
6.13 etablere uddannelsesudvalg med 
deltagelse fra Vejen kommune, uddan-
nelsesinstitutioner i Vejen kommune og 
andre relevante parter med henblik på 
at tiltrække uddannelser og højne ud-
dannelsesniveauet.

HanDLinGer:

noter:
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Sammen Skaber vi værdi...

Iværksættere er en væsentlig kilde til nye private 
arbejdspladser. iværksætterne i Vejen kommune er 
generelt meget levedygtige. Der er dog brug for, at 
iværksætterne skaber flere job, og at de kommer ind i 
et vækstforløb.

Det er vigtigt, at Vejen kommune gør en aktiv indsats 
i grundskolen for, at flere unge får lyst til at blive iværk-
sættere. 

Vækstskabere

7. entreprenørskab og iværksætteri

Mål:

 Øge etableringsraten for nye virksom-
   heder og de nye virksomheders job-
   skabelse i Vejen kommune.
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Sammen Skaber vi værdi...

Vejen kommune Vejen kommune og UdviklingVejen fællesUdviklingVejen

anSVarLiG:

iværKsæTTeri i UddAnnelserne 
7.1 Gøre det obligatorisk for alle elever i  
7. klasse og opefter i alle grundskoler i 
Vejen kommune at deltage i aktiviteter, 
der vedrører iværksætteri. 

7.2 Sørge for, at ungdomsuddannelserne 
i Vejen kommune arbejder aktivt med 
iværksætteri.

7.3 Grundskolerne skal i 4.-7. klasse i faget 
Håndværk & Design arbejde aktivt med 
iværksætteri og innovation for at øge 
elevernes kendskab og lyst til iværksæt-
teri.

foKUs på væKsTiværKsæTTere 
7.4 Samarbejde aktivt og systematisk 
med offentlige og private rådgivere om 
at understøtte lokale iværksætteres  
vækstpotentiale.

7.5 Facilitere netværk mellem lokale  
vækstiværksættere.

spin-off virKsomheder 
7.6 Gøre en aktiv indsats for at stimulere 
eksisterende lokale virksomheder og 
deres medarbejdere til at starte nye 
spinoff-virksomheder. 
 
GenerATionssKifTe oG ejersKifTe 
7.7 Gøre en aktiv indsats for, at der 
gennemføres endnu flere succesfulde 
generationsskifter og ejerskifter.  

menTorordninG 
7.8 Gøre en aktiv indsats for, at endnu 
flere nye og mindre virksomheder får en 
kvalificeret mentor. 

7.9 Sørge for løbende kompetenceud-
vikling af mentorerne, så de er opdatere-
de med ny viden.

7.10 Sørge for, at mentorkorpset som hel-
hed har kvalifikationer inden for interna-
tionalisering.

AdGAnG Til KApiTAl 
7.11 Tilbyde kurser/arrangementer og 
videndeling, der bidrager til, at vækst- 
iværksættere og vækstvirksomheder er 
godt rustede og kvalificerede til at søge 
finansiering.

7.12 Skabe optimale rammer for, at  
vækstiværksættere og vækstvirksom-
heder kan få mulighed for at præsentere 
deres projekter for investorer og business 
angels.

7.13 Synliggøre tilgængelige muligheder 
for kapitalfremskaffelse over for vækst-
iværksættere og vækstvirksomheder,  
fx fra fonde, innovationsmiljøer, Vækst-
fonden og business angels.

7.14 arbejde for etablering af en lokal 
kapitalfond, der i samspil med andre  
kapitalkilder kan understøtte lokale virk-
somheders vækst.

7.15 Udbrede viden om fonde/ordninger, 
der kan ansøges til projekter inden for 
udvikling og innovation.

HanDLinGer:

noter:
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Sammen Skaber vi værdi...

For mange af virksomhederne i Vejen kommune ligger 
den sikreste kilde til vækst frem mod 2020 uden for 
Danmarks grænser. Det er derfor vigtigt, at virksomhe-
derne rustes bedst muligt til vækst på de internationa-
le markeder, og at denne indsats understøttes bedst 
muligt.

Vækstskabere

8. internationalisering

Mål:

 etablere et miljø, der hjælper virksom-
   hederne til øget samhandel med 
   udlandet.
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Sammen Skaber vi værdi...

Vejen kommune Vejen kommune og UdviklingVejen fællesUdviklingVejen

anSVarLiG:

8.1 Styrke eksportfremmeindsatsen i 
samarbejde med relevante offentlige og 
private rådgivere for at hjælpe flere loka-
le virksomheder til at blive klar til eksport.

8.2 Facilitere fælles eksportmarkeds-
føring for lokale virksomheder i relaterede 
brancher og/eller med fokus på særlige 
markeder.

8.3 Opbygge lokale værdikædesamar-
bejder indenfor eksport.

8.4 Facilitere systematisk videndeling om 
eksport og udenlandske kontakter i lokale 
eksportnetværk.

8.5 Sørge for, at iværksættervirksomheder 
fra starten får et udviklingsforløb, der har 
fokus på international kommercialisering.

8.6 Øge indsatsen omkring tiltrækning af 
international arbejdskraft i samspil med 
virksomhederne.

8.7 Understøtte virksomhederne i op-
gaven med ansættelse af udenlandsk 
arbejdskraft i forhold til borgerserviceret-
tede ydelser.

8.8 indgå samarbejdsaftale med vide-
regående uddannelsesinstitutioner om 
praktikpladser for internationale stude-
rende.

8.9 Hjælpe virksomhederne med at arran-
gere et spændende turistbesøgsprogram 
for deres udenlandske gæster.

HanDLinGer:

noter:
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Sammen Skaber vi værdi...

For mange virksomheder ligger der et stort vækstpo-
tentiale i at blive leverandører til det offentlige mar-
ked, herunder kommuner, regioner og staten. Det er 
vigtigt, at lokale virksomheder løbende opkvalificeres  
i forhold til at finde og vinde disse udbud.

Vejen kommune deltager aktivt i at styrke virksomhe-
dernes kompetencer i forhold til at blive leverandører 
til det offentlige. UdviklingVejen og Vejen kommunes 
indkøbere og udbudsmedarbejdere deltager i work-
shops med leverandører, med henblik på at styrke 
leverandørernes kompetencer i forhold til at svare på 
udbud. 

Vækstskabere

9. Det offentlige marked

Mål:

 Virksomheder i Vejen kommune skal
   være aktive, kompetente spillere på 
   det offentlige marked.

SkiTSePrOJekT
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Sammen Skaber vi værdi...

Vejen kommune Vejen kommune og UdviklingVejen fællesUdviklingVejen

anSVarLiG:

9.1 Fortsætte indsatsen med at opkva-
lificere lokale virksomheder i forhold til 
at finde og vinde udbud i kommuner, 
regioner og staten.

9.2 Understøtte at også iværksættere  
får kendskab til og sparring om offentlige 
indkøb og muligheder for at blive  
leverandør.

9.3 Tænke de lokale virksomheder og 
iværksætteres specifikke behov og forud-
sætninger ind i Vejen kommunes indkøbs- 
og udbudsregler på alle områder. 

9.4 i øget omfang gøre Vejen kommune 
til et demonstrations- og teststed for 
lokale produkter. 

9.5 Øge andelen af kommunale opga-
ver, som løses af eller i samspil med lokale 
virksomheder.

9.6 afholde et årligt møde mellem lokale 
producenter og medarbejdere i Vejen 
kommune, så medarbejderne bedre kan 
agere som ambassadører for innovative 
lokale produkter i kommunale sammen-
hænge.

9.7 Facilitere netværk og øget samarbej-
det mellem lokale virksomheder og Vejen 
kommune.

HanDLinGer:

noter:
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Sammen Skaber vi værdi...

it og digitalisering spiller en vigtig rolle som innovati-
ons- og vækstskaber i mange virksomheder og inden 
for mange brancher. Det er afgørende for fremtidig 
vækst, at virksomhederne i Vejen kommune har de 
nødvendige og tilstrækkelige kompetencer inden for 
it og digitalisering, der kan bidrage til at understøtte 
deres innovationskapacitet og dermed vækst.

Vækstskabere

10. it og digitalisering

Mål:

 Sikre virksomhederne adgang til viden
   om it og digitalisering samt kvalificeret 
   arbejdskraft inden for området.

 Fortsat udvikle Vejen kommunes
   stærke digitale infrastruktur.
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Sammen Skaber vi værdi...

noter:

Vejen kommune Vejen kommune og UdviklingVejen fællesUdviklingVejen

anSVarLiG:

10.1 Facilitere videndeling og netværk 
omkring brug af it og digitalisering.

10.2 Facilitere, at lokale virksomheder kan 
dele specialiserede it-medarbejdere. 

10.3 Sørge for, at virksomheder i Vejen 
kommune via kurser og arrangementer 
får hjælp til at styrke deres kompetencer 
inden for it og digitalisering. 

10.4 Sørge for at virksomhederne i Vejen 
kommune har gode muligheder for at 
indhente viden og sparring samt deltage 
i udviklingsprojekter inden for it.

10.5 Understøtte at virksomhederne i  
Vejen kommune nu og fremover kan få 
den nødvendige arbejdskraft inden for it.

10.6 Opkvalificere lediges it-kompetence.

HanDLinGer:
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Sammen Skaber vi værdi...

nye teknologier og automatisering spiller en vigtig rolle 
som innovations- og vækstskaber inden for mange 
brancher, og særligt inden for industrien. Det er vigtigt 
for den fremtidige vækst, at virksomhederne i Vejen 
kommune har tilstrækkelige kompetencer og viden 
om mulighederne inden for ny teknologi og automati-
sering, så det kan understøtte deres innovationskapa-
citet og dermed vækst.

Trekantområdet Danmark har sat det mål, at vi skal 
være Fremtidens industricentrum. Derfor vil Trekantom-
rådet sammen med de lokale erhvervsorganisationer 
gennemføre en række aktiviteter med fokus på nye 
teknologier og automatiseringer. UdviklingVejen delta-
ger i dette samarbejde. 

Vækstskabere

11. nye teknologier og automatisering

Mål:

 Sikre virksomhederne adgang til viden
   om nye teknologier og automatisering. 
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Sammen Skaber vi værdi...

Vejen kommune Vejen kommune og UdviklingVejen fællesUdviklingVejen

anSVarLiG:

11.1 inspirere og introducere lokale 
produktionsvirksomheder og relaterede 
erhverv til nye muligheder inden for au-
tomatisering og robotteknologi for herved 
at udløse potentialer. 

11.2 Øge de lokale virksomheders kend-
skab til muligheder for at foretage en 
rentabel investering i automatisering og 
robotteknologi med henblik på udvikling 
af deres produktionsapparat.

11.3 Demonstrere gode lokale cases in-
den for investering i automatisering.

11.4 Facilitere videndeling og netværk 
mellem produktionsansvarlige i virksom-
hederne.

11.5 afholde kurser og arrangementer 
med fokus på effektiv drift, produktion og 
ressourceeffektivitet for medarbejdere 
beskæftiget i produktionserhverv. 

11.6 Styrke kontakten til nationale videns-
centre, innovationsnetværk, innovations-
ordninger etc. med henblik på at hjælpe 
virksomhederne til at øge deres produk-
tivitet generelt.

HanDLinGer:

noter:
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Sammen Skaber vi værdi...

netværk mellem virksomhederne skaber forudsætnin-
ger for vækst. Gennem netværk får virksomhederne 
adgang til ny viden, gensidig inspiration og kan dele 
kontaktnet i markedet, som kan styrke virksomheder-
nes forretning.

God og professionel ledelse er en forudsætning for 
fremtidig vækst og udvikling i virksomhederne i Vejen 
kommune. Det er væsentligt, at virksomhederne i 
Vejen kommune har de nødvendige og tilstrækkelige 
kompetencer inden for ledelse, der kan bidrage til at 
understøtte deres strategiske og organisatoriske udvik-
ling og dermed vækst.

Vækstskabere

12. Ledelsesudvikling og netværk

Mål:

 Styrke netværk og samarbejde mellem
   lokale virksomheder.

 Udvikle og styrke en professionel
   ledelseskultur hos virksomhederne
   i Vejen kommune.
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Sammen Skaber vi værdi...

Vejen kommune Vejen kommune og UdviklingVejen fællesUdviklingVejen

anSVarLiG:

12.1 Facilitere videndeling og netværk 
mellem lokale virksomheder på tværs af 
brancher.
 
12.2 Sørge for, at nuværende og kom-
mende ledere i lokale virksomheder har 
viden om og nem adgang til efteruddan-
nelse inden for strategi og ledelse. 

12.3 arbejde aktivt for at en øget andel 
af de lokale virksomheder får en profes-
sionel bestyrelse.

12.4 Udbyde og facilitere lokale virksom-
hedsnetværk på flere niveauer, f.eks. 
produktionsansvarlige, mellemledere, 
personaleansvarlige, it-ansvarlige mv.

12.5 Sørge for, at medarbejdere fra Vejen 
kommune deltager i netværk, hvor det er 
relevant.

HanDLinGer:

noter:
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Sammen Skaber vi værdi...

Det er afgørende for fremtidig vækst, at Vejen kom-
mune tilbyder velbeliggende og velindrettede attrak-
tive erhvervsområder til konkurrencedygtige priser. 
erhvervsområderne udvikles langs motorvejen e20 i 
Vejen, brørup og Holsted.  adgangen til erhvervsområ-
derne er effektiv, og samtidig skal den udvikles, så den 
kan håndtere modulvogntog alle tre steder.

Transporttiden fra motorvejen til erhvervsområderne 
skal være kort og direkte, så virksomhederne dermed 
kan reducere deres omkostninger og effektivisere 
transporten.

Vækstskabere

13. erhvervsområder og infrastruktur

Mål:

 Sikre attraktive og velbeliggende 
   erhvervsområder med let adgang til
   motorvejen.
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Sammen Skaber vi værdi...

Vejen kommune Vejen kommune og UdviklingVejen fællesUdviklingVejen

anSVarLiG:

13.1 arbejde for et nyt erhvervsområde 
ved den østlige motorvejsafkørsel i Vejen.

13.2 Give mulighed for erhverv op til og 
med miljøklasse 6 i erhvervsområdet nord 
for Holsted.

13.3 Skabe udviklingsmuligheder for eksi-
sterende virksomheder i det åbne land.

13.4 nedsætte en hurtigt arbejdende 
task force, der med inddragelse af trans-
portbrugende virksomheder skal finde 
investorer/finansiering til etablering af et 
pitstop i Vejen. 

13.5 etablere motorvejsafkørsel mod vest 
ved Vejen øst.

13.6 Forbedre kommunens infrastruktur, 
herunder især rundkørsler, så de er di-
mensioneret til modulvogntog. 

13.7 arbejde for, at en eventuel kom-
mende Hærvejsmotorvej kommer så tæt 
på Vejen som muligt.

HanDLinGer:

noter:
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Sammen Skaber vi værdi...

Aquapri danmark A/s, martin Vestergaard, produktionschef 

A/s C. f. Cervera, Steen alnøe, direktør 

force Technology, Vibeke kistrup Holm, Ph.D., afdelingschef 

fødevarekonsulenten, Jesper Domino isaksen, indehaver 

h. W. langballe Aps, anna Langballe, direktør 

ivar haahr A/s, Carsten Haahr, direktør 

oTv plast A/s, Henrik Jylov, direktør 

robotool A/s, Leif Thomsen, direktør 

spf-danmark p/s, Peter Skov madsen, direktør 

styropack A/s, Steffen busk Jespersen, direktør 

scagro A/s, Christian Jensen, direktør 

Urtefarm Aps, Dines Holm, indehaver 

væksthus syddanmark, erik Vinkel, vækstkonsulent 

Arkitekt Bøgedal, Søren bro bøgedal, indehaver  

CleAn, Preben birr-Pedersen, CeO 

dGe Group A/s, Henrik kjær nielsen, seniorkonsulent 

Gregersen og olsson, erling Hansen, direktør 

johnson Controls, Hans Peter Sørensen, afdelingsleder industri 

KomTek miljø af 2012 A/s, Jens Peter Jensen, direktør 

lindab Profil A/S, mette brøndum, direktør 

linkogas A.m.B.A., aksel buchholdt, bestyrelsesformand 

Murerfirma Axel Poulsen A/S, Flemming Poulsen, direktør 

solar danmark A/s, Lars W. Sørensen, direktør, industri og offshore 

vejen Business College, Hans brun Hansen, forstander 

vejen varmeværk, Torben Hjort Pedersen, direktør 

Bilag: Deltagere i udarbejdelse af vækststrategien

  fødevarer, landbrug og underleverandører til fødevareindustrien

  energi, klima og miljø
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Sammen Skaber vi værdi...

dTl region syd, allan andersen, kontorleder 

force Technology, Susanne Damgaard, innovationsagent 

j. A. skovrup Aps, John agervig Skovrup, direktør 

K. hansen Transport A/s, Jakob W. Hansen, direktør 

lh fragt Aps, asbjørn Hansen, direktør 

syddansk logistikforum, Henry Dyrlund, bestyrelsesformand 

sydjydsk reservedele A/s, bjarne F. Thomsen, direktør 

TUC dekra syd A/s, Torben Lauesen, direktør 

vejen Business College, Hans brun Hansen, forstander 

vognmand Anders Bennedsen, anders bennedsen, direktør 

væksthus syddanmark, Søren andersen, vækstkonsulent 

Blåbjerg Trampolin, Henrik Winther, direktør 

Bohlbro Consult, Hans Jørgen bohlbro, indehaver 

fysiovejen, Lykke isakson, indehaver 

hjermind link, Christian Hjermind, direktør 

marias seniorservice Aps, maria Dinnsen Degn, indehaver 

papuga A/s, Carsten Papuga, direktør 

sundhedscenter Brørup, morten Gunnersen, specialkonsulent  
                                                region Syddanmark 

safecall denmark Aps, Tommy rasmussen, direktør 

solo-Tech, Laszlo Szolomaier, direktør 

vejen Business College, Hans brun Hansen, forstander 

Welfare Tech region, Jeannette eis, konsulent 

  sundhed, omsorg og fritid
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Sammen Skaber vi værdi...

Brørup handelsstandsforening, niels Jørgen Silkjær, formand 

dansk Turistfremme, Stine møller Pedersen, sekretariatsleder 

davidsen Tømmerhandel A/s, Lars Hansen, afdelingsleder 

design Classique, Tonny Weber Wollesen, direktør 

Glad Zoo, kristian Jessen, direktør 

iCp A/s, Per nyborg, direktør 

imerco rødding, mogens bech, indehaver 

jels motel og sportscenter, Peter egebæk, direktør 

Kvickly vejen, Henrik Christensen, varehuschef 

martin møller, anders Dal Jeppesen, indehaver 

Profil Optik Heiredal, Finn Heiredal, indehaver 

restaurant Bedre Byggeskik, allan Lauenblad, indehaver 

rødding erhvervsforening, maria Petersen, formand 

rødding højskole, mads rykind-eriksen, forstander 

sport 24 vejen, Ole Jørgensen, direktør 

Søgården Brørup Aps, alice Thomsen, direktør 

vejen Golfklub, anette Lund, kontorleder 

vejen handelsstandsforening, Flemming Simested, citychef

 detailhandel og turisme
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Carina Christensen, direktør

klaus arnegaard, erhvervskonsulent

Jan nielsen, erhvervskonsulent

Charlotte Hammer, turismekoordinator

Ole Slot, kommunaldirektør

Peer m. rexen, udviklingschef, Udvikling & erhverv

Steen Lauridsen, afdelingschef, bygningsservice & beredskab

klaus marcussen, klimakoordinator, Teknik & miljø

egil Sønderby, chefkonsulent, Vej & Park

bjarne krab mortensen, koordinator, Social & Ældre

Jette kynde Schøtz, afdelingschef, Sundhed & Familie

Trine Grøntved, planlægger, Udvikling & erhverv

ramona Wolter, planlægger, Teknik & miljø

Simon Simonsen, projektleder, Udvikling & erhverv

 Udviklingvejen

 vejen Kommune
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