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 Mærkesag: Mål: 

1. Arbejdskraft. 

- kompetent arbejdskraft 

 

- arbejdskraft til maritime erhverv 

- arbejdskraft og uddannelsespolitik 

 

Flere erhvervskompetencer, øget udbud af arbejdskraft, 
fastholdelse og tiltrækning af virksomheder og flere ar-
bejdspladser.  

Udvikling og vækst i Hirtshals. 

Flere med erhvervskompetencegivende uddannelser.  

2. Iværksætteri.  

 

Etablering af nye og succesrige virksomheder, der over-
lever og skaber vækst.  

Gennem relevante og konkrete iværksættertilbud - via 
veltilrettelagt og klart koncept - gives optimale rammer 
for iværksætterne. 

3. Byudvikling, handel og udvikling af 
tomme lokaler i midtbyen af Hjør-
ring. 

Støtte til erhvervet og butikker i midtbyen med en 
fremtidssikret planlægning, så der er plads til fornyelse 
og udvikling. 

4. Attraktive og tilgængelige erhvervs-
arealer i hele Hjørring Kommune. 

Flere tilflyttende virksomheder, færre fraflytninger, 
flere vækstvirksomheder og flere arbejdspladser.  

5. Forskning. 

Virksomheder i kommunen skal 
drage nytte af samarbejde med uni-
versiteter og andre videninstitutio-
ner. 

Initiativerne kan hjælpe med at beskrive det innovative 
erhvervsmiljø i kommunen, hvilket kan bidrage til at til-
trække endnu flere virksomheder. 

Desuden skal initiativet have som målsætning at bi-
drage til de enkelte virksomheders udvikling. 

6. Turisme og Oplevelseserhverv. 

 

Det er målet, at der i kommunen er en erhvervspolitik, 
som specifikt adresserer turismeerhvervet. 

Det er desuden en målsætning, at hver enkelt erhvervs-
aktør indenfor turismeerhvervet i kommunen kan se sig 
selv som en del af et samlet turismeerhverv. 

7. Grøn omstilling. 

 

At erhvervslivet i Hjørring kommune samlet signalerer, 
at vi er en af de grønnere kommuner, hvor der er lidt 
flere muligheder og fleksibilitet for realisering af virk-
somhedernes grønne ønsker. 

Hjørring kommune skal være en kommune, der er at-
traktiv for grønne virksomheder, både for nye der har 



lyst til at etablere sig og samtidig også for alle vores 
etablerede virksomheder. 

8. Udvikling af Erhverv Hjørring. 

 

Bevarelse og udvikling af Erhverv Hjørrings position som 
den største og samlende erhvervsforening i kommunen.  

Et samlende Erhverv Hjørring, hvor der samarbejdes, 
sparres og inkluderes i forhold til de andre erhvervsfor-
eninger i kommunen, så vi sammen gør hinanden 
stærke. 

Nogle stærkere lokale erhvervsforeninger i samarbejde 
med Erhverv Hjørring og øvrige erhvervsforeninger. 

9. Bosætning. 

 

Øget bosætning, øget skattegrundlag, flere midler til 
velfærd, erhvervsmæssig vækst, flere uddannelsesplad-
ser, øget handel, øget brug af kulturtilbud osv.  

10. Kunst og kultur. 

 

Fastholdelse og udvikling af Hjørring kommune som en 
kulturel højborg i Vendsyssel der medvirker til øget bo-
sætning og dermed tiltrækning af arbejdskraft.  

11. Fremstillingserhverv. Fastholdelse og tiltrækning af virksomheder og vækst i 
antal arbejdspladser.  

12. Infrastruktur og transport. En effektiv infrastruktur med optimale transportforhold 
skal sikre vækst og trivsel i kommunen for såvel borgere 
som erhvervsliv. 

 

 


