Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg: Invest in Viborg
BAGGRUND
Apple offentliggjorde den 23. februar 2015, at de vil opbygge et af verdens største datacentre ved Foulum,
øst for Viborg, i årene 2016-2026. Viborg Byråd har i forlængelse heraf besluttet at afsætte midler til at
forsøge at tiltrække flere investeringer til kommunen i en langt mere offensiv indsats end tidligere.
Byrådet vedtog på møde den 2. september 2015 at etablere et nyt initiativ, ”Investeringsfremme Viborg”,
for indtil videre perioden 2015-2018. Initiativets opgave er i et koordineret samarbejde med øvrige
investeringsfremmeaktører, herunder Invest in Denmark og Vestdansk Investeringsfremme, at søge at
tiltrække flere investeringer til Viborg Kommune.
Dette kommissorium beskriver det politiske setup for ”Invest in Viborg”-udvalget
UDVALGETS FORMÅL OG OPGAVER
Udvalget skal sikre tiltrækning af flest mulige investeringer til Viborg Kommune og skal desuden:
- Sikre udarbejdelsen af en investeringsfremmestrategi
- Sikre udmøntningen af investeringsfremmestrategien
- Udarbejde en årlig afrapportering til Økonomi- og Erhvervsudvalget
Udvalget skal herudover løbende monitorere og drøfte lokale, regionale og nationale rammebetingelser for
investeringsfremmeindsatsen.
UDVALGETS SAMMENSÆTNING
Udvalgets sammensætning skal sikre en bred repræsentation af interessenter og sammensættes som
udgangspunkt således:
- Borgmester, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester samt et byrådsmedlem fra Viborg Byråd
- 1 medlem, udpeget af Aarhus Universitet
- 3 medlemmer, der repræsenterer erhvervslivet
Såfremt udvalget finder det formålstjenligt suppleres udvalget med yderligere medlemmer efter behov.
Viborg Kommunes borgmester er formand for udvalget.
Der ydes ikke vederlag eller diæter til udvalgets eksterne medlemmer. I forbindelse med møderne kan der
inviteres særlige videnspersoner, interne eller eksterne, der kan bidrage til dialogen. Disse deltager uden
stemmeret.
KOMPETENCE OG ORGANISATORISK PLACERING
Udvalget refererer til Økonomi- og Erhvervsudvalget
UDVALGETS FUNKTIONSPERIODE
Udvalget er et midlertidigt udvalg, der fungerer fra byrådets vedtagelse til udgangen af 2018.
MØDESTRUKTUR
Udvalget aftaler selv sin mødestruktur og afholder op til 4 møder per år.
ÆNDRING AF KOMMISSORIUM
Dette kommissorium kan ændres af Viborg Byråd

