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Udenlandske investeringer sætter rekord i Vestdanmark 
 
Et tæt samarbejde mellem Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark og 
Invest in Denmark i Udenrigsministeriet, var sidste år med til at skabe eller 
fastholde 731 arbejdspladser i Vestdanmark.  
 
På trods af fortsat økonomisk krise lykkedes det i 2012 at skabe eller fastholde 
rekordmange arbejdspladser via udenlandske investeringer i Vestdanmark.  
 
En evaluering fra revisionsfirmaet KPMG viser, at 731 arbejdspladser blev reddet eller 
skabt i de tre vestdanske regioner via investeringer fra 23 udenlandske virksomheder. 
Det er resultatet af en fælles indsats fra Invest in Denmark i Udenrigsministeriet og 
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI), der består af Region Nordjylland, 
Midtjylland og Syddanmark.  
 
Der er tale om stigning på 27 procent målt på arbejdspladser og 43 procent målt på 
virksomheder i forhold til 2011.  
 
Bestyrelsesformanden for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme, 
regionsrådsformand i Nordjylland, Ulla Astman, siger:  
 

- Det er utroligt glædeligt for både vestdanske virksomheder og de vestdanske 
regioner, at strategien er lykkedes selv i en vanskelig tid, og at vi slår rekord i 
at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder til vores del af Danmark.  
 

- Vi får selvfølgelig vigtige arbejdspladser ud af det i første omgang. Men vi får 
også en stærkere placering i en stadig mere globaliseret økonomi og en øget 
udveksling af viden og forskning.   

 
Siden 2007 har Foreningen Vestdansk Investeringsfremme og Invest in Denmark 
bidraget til at skabe eller fastholde næsten 2987 arbejdspladser i Vestdanmark, 
fordelt nogenlunde ligeligt med 858 til Region Nordjylland, 1152 til Midtjylland og 977 
til Syddanmark. 
 
Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr siger:  
 
- Det er godt at se, at Invest in Denmarks meget tætte samarbejde med de 

vestdanske regioner i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme i den grad 
bærer frugt i 2012.  
 

- Hele Danmark er ramt af krisen og vi har brug for flere arbejdspladser, og her 
spiller de udenlandske investeringer en vigtig rolle. 

 
Tilføjer man den afledte jobeffekt til de 731 arbejdspladser, eksempelvis indenfor 
service, byggeri og hos underleverandører, så lyder tallet på hele 1213 arbejdspladser 
i alt ifølge en beregningsmodel udviklet af Oxford Research Institute.  
 
 
 



Vestdanske kompetencer lokker udenlandske virksomheder   
Det er især vestdanske kompetencer inden for grøn teknologi, IT og 
sundhed/velfærdsteknologi, som tiltrækker udenlandske virksomheder. Konkret 
gælder det brancher som vindmølleindustrien, telekommunikation og udstyr til 
hospitals – og sundhedsindustrien. 
 
Meget omtalt i 2012 var kinesiske Titan Wind Energys overtagelse af Vestas’ 
tårnfabrik i Varde i Region Syddanmark, hvor 120 arbejdspladser blev bevaret. Det 
styrker hele Vestdanmarks vindindustri, når en kinesisk samarbejdspartner etablerer 
sig lokalt og samtidig gør Danmark til sit europæiske hovedkvarter for både salg og 
udvikling. Læs mere. 
 
Region Midtjylland har i 2012 kunnet byde velkommen til den indiske Tata 
Consultancy Services (TCS), som efter overtagelsen af en række CSC-
medarbejdere i Aarhus, nu har cirka 350 medarbejdere i Danmark. TCS er desuden i 
dialog med flere danske virksomheder for at gøre dem til samarbejdspartnere i deres 
Co-innovation Network (COIN). TCS er Indiens største IT-virksomhed med 240.000 
højtuddannede medarbejdere og en årlig omsætning på 10 mia. USD.  
  
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme og Invest in Denmark har i Nordjylland 
blandt andet haft succes med at finde en kinesisk investor til at opbygge en ny 
virksomhed op omkring syv opsagte telekom-ingeniører i Aalborg. Virksomheden 
hedder Third Wave Denmark og skal udvikle headsets til kontorbrug. Læs mere i 
magasinet ZOOM. 
 
 
Om Invest in Denmark: 
Invest in Denmark hører under Eksportrådet, Udenrigsministeriet, og har cirka 50 
medarbejdere, hvoraf halvdelen er placeret på danske repræsentationer i udlandet 
fordelt på de tre hovedmarkeder Nordamerika, Asien og Europa.  
 
Invest in Denmarks medarbejdere opsøger potentielle udenlandske investorer og 
hjælper dem med information om investeringsmulighederne i Danmark, etablering af 
kontakt til potentielle partnere, offentlige instanser, uddannelses- og 
forskningsinstitutioner, arrangering af ”fact-finding” og praktisk assistance i 
forbindelse med etablering i Danmark. Arbejdet er gratis og fortroligt.  
 
Invest in Denmark indgår i et formaliseret samarbejde med Foreningen Vestdansk 
Investeringsfremme for at sikre, at de vestdanske kompetencer markedsføres overfor 
udenlandske virksomheder. Foreningen Vestdansk Investeringsfremme har otte 
regionale projektledere i Aalborg, Aarhus, Herning, Kolding og Odense, som giver 
Invest in Denmarks medarbejdere i udlandet det bedst mulige indblik i, hvad de 
vestdanske regioner har at byde på. 
 
Hjemmeside: www.investindk.com 
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