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Et godt sted at drive virksomhed
Erhvervspolitikkens vision er:
Sammen vil vi skabe det bedste sted i Danmark at drive virksomhed
Vi vil sammen arbejde for:
Målsætning 1: Adgang til kvalificeret arbejdskraft
Vi vil medvirke til, at vores virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft igennem en målrettet
indsats inden for rekruttering og branding af vores område og erhvervsliv, både nationalt og
internationalt.
Det vil vi måle på:
 Øget fastholdelse og tiltrækning af nye borgere til kommunen
Under dette mål har vi følgende tre indsatser:
 Indsats 1: Inklusion og forankring af udenlandsk arbejdskraft
Indsatsen består i at lave målrettet og opsøgende arbejde i forhold til de virksomheder, der
har udenlandske medarbejdere ansat, således at virksomhederne får hjælp til at arbejde
aktivt med inklusion og forankring af udenlandske medarbejdere. Indsatsen består desuden
i at udnytte resultaterne fra forskningsprojektet i kommunen med anbefalinger til bedre
inklusionsindsats overfor udenlandsk arbejdskraft (Goin Global-projektet). Kommunen
ønsker sammen med forskerne og få, udvalgte virksomheder at få erfaringer med brug af
anbefalingerne – med sigte på senere spredning af de gode erfaringer.

Indsatsansvarlig: Ringkøbing-Skjern Kommune


Indsats 2: International skole
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Vestas, Ringkøbing-Skjern Kommune og
Stadil-Vedersø Friskole, der vil afsøge mulighederne for etablering af et internationalt
skoletilbud for børn på grundskoleniveau.

Indsatsansvarlig: Ringkøbing-Skjern Kommune


Indsats 3: Career Campus 2.0
Career Campus er et tilbud i Ringkøbing til kommunens virksomheder, der har behov
for midlertidig indkvartering af videnmedarbejdere eller studerende, der er her i
forbindelse med en studie- eller jobudstationering.
Derudover undersøges det om der er behov for at etablere campus faciliteter andre
steder i kommunen. Der igangsættes bl.a. en behovsundersøgelse i Videbæk-området.
En Frivillig gruppe arbejder med et initiativ i Skjern-området, og turistbranchen
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arbejder på at afdække behovet for et lignende sted for de unge sæsonarbejdere til
branchen.
Indsatsansvarlig: Ringkøbing-Skjern Kommune og Erhvervsrådet



Færre virksomheder oplever, at det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft
Under dette mål har vi følgende fem indsatser:


Indsats 1: International Talenttiltrækning.
Projektet går ud på at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til virksomhederne i Region
Midtjylland. Det drejer sig både om faglært og højtuddannet arbejdskraft.
Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Kommune bliver tovholdere på
projektet i samarbejde med Business Region Midtjylland, Business Region Århus samt
Copenhagen Capasity.
Projektet har følgende hovedaktiviteter:
 Opbygning af en it-platform, hvor man kan synliggøre de ledige jobs hos
virksomhederne på platformen, områdets styrkepositioner samt diverse tilbud
inden for tilflytterjobordning (Den internationale medarbejder, som flytter til




Ringkøbing-Skjern Kommune, får tilbud om at fortsætte i et onboarding forløb,
der understøtter, at den internationale medarbejder og eventuel familie falder
godt til i kommunen)
Bred branding af Region Midtjylland som et godt sted at arbejde
Målrettede digitale tiltrækningskampagner over for udenlandsk arbejdskraft
inden for efterspurgte faggrupper – både højtuddannede og specialiserede
faglærte – det kunne fx være elektrikere eller industriteknikere

Indsatsansvarlig: Erhvervsrådet og Ringkøbing-Skjern Kommune


Indsats 2: KUBE står for Koordineret Uddannelses- Beskæftigelses- og Erhvervsindsats.
KUBE projektet fortsætter arbejdet med at hjælpe virksomheder i gang med strategisk
uddannelsesplanlægning. Samarbejdet tilbyder erhvervslivet et enstrenget
erhvervsfremmesystem med én indgang til beskæftigelses-, erhvervsfremme- og
efteruddannelsessystemet. I den kommende periode vil parterne bag KUBE
(Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Beskæftigelse og Uddannelsescenter RingkøbingSkjern) arbejde med at revitalisere KUBEs struktur, indhold og arbejdsform. Indsatsen
sker i sammenhæng med Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken.
Indsatsansvarlig: Erhvervsrådet, Uddannelscenter Ringkøbing-Skjern og RingkøbingSkjern Kommune. Indsatsen er forankret i Vidensudvalget.
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Indsats 3: Branding projekt ”Danmarks største arbejdsplads”
Projektet skal resultere i et øget kendskab til Ringkøbing-Skjern Kommune som et
klimavenligt erhvervsliv samt øge kendskab til karrieremulighederne ved kommunens
virksomheder.
Projektet arbejder med tiltrækning af arbejdskraft og virksomheder.
Et vigtigt led i kendskabsgraden er at skabe lokale ambassadører. Det sker ved brug af
PLADS-pakken med blandt andet Virksomhedskits med henholdsvis ambassadør- og
HR-vinkel og med information om Tilflytterjobordning, Job&Karrieremail samt fælles
messefremstød.
Danmarks største Arbejdsplads arbejder sammen med bosætningsteamet i RingkøbingSkjern Kommune om at gøre området attraktivt for potentielle arbejdstagere.
Hjemmesiden Flytmodvest.dk og herunder undersiden med Job og Karriere samt
Tilflytterjobordningen er vigtige værktøjer i indsatsen.

Indsatsansvarlig: Erhvervsrådet


Indsats 4: Tiltrækning- og understøttelse af videregående uddannelser og
deltidsuddannelser
Indsatsen har to elementer: Tiltrækning af flere uddannelsesmuligheder og tiltrækning
af studerende til disse. I den kommende periode skal der gøres en målrettet indsats for
at tiltrække flere fuldtids- samt deltids videregående uddannelsesmuligheder til
Ringkøbing-Skjern kommune. Enten som fysiske uddannelser eller online uddannelser.
Der stiles målrettet mod uddannelser, som har en tilknytning til kommunens
styrkepositioner. Der ydes desuden en fokuseret indsats for at sikre studerende til
disse uddannelser, således at de er bæredygtige i drift. Herunder ligger en vedvarende
indsats i at få tiltrukket flere studerende til uddannelsen som markedsføringssøkonom.
Indsatsen er en integreret del af Studiecenter Ringkøbing-Skjern.
Indsatsansvarlig: Erhvervsrådet og vidensudvalget



Indsats 5: Studiecenter Ringkøbing-Skjern
Studiecenteret har som mål at øge udbuddet af uddannelser i kommunen, således at
flere borgere får mulighed for at tage en videregående uddannelse. Formålet er at øge
uddannelsesniveauet og sikre kvalificeret arbejdskraft til kommunens arbejdspladser.
Det skal ske ved at indrette et studiemiljø på Innovest i Skjern, så man kan tage sin
uddannelse som online studie men samtidig få fordelene ved et fysisk studiemiljø
Indsatsansvarlig: Erhvervsrådet og vidensudvalget

Målsætning 2: Danmarks grønneste erhvervsliv
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Vi skal sammen være frontløbere for skabelsen af en grøn dagsorden i det lokale, nationale og
internationale erhvervsliv. Vi vil udvikle vores grønne profil i partnerskab med et erhvervsliv, der er
stærkt inden for grøn energi, cirkulær økonomi og bæredygtighed. Vi vil have en skarp profil som
Danmarks grønneste kommune, hvor det er attraktivt at drive virksomhed, og hvor der er plads til at
leve det gode liv.
Det vil vi måle på:


Stigende andel af erhvervslivets energiforbrug består af bæredygtig energi
Under dette mål har vi følgende tre indsatser:
 Indsats 1: Grønt entreprenørskab og iværksætteri
Erhvervsrådet vil grundet den store interesse for den grønne dagsorden og FN’s
verdensmål udvikle og udbyde et forløb med specielt fokus på ”grønne” iværksættere.
Forløbet vil bl.a. have fokus på forretningsudvikling med fokus på grønne
forretningsmodeller, cirkulær økonomi, genanvendelse, affaldshåndtering mv.
Udvikling af projektet foregår i tæt samarbejde med kommunens energisekretariat.
Indsatsen skal koordineres med Erhvervshus Midtjyllands specialiserede
erhvervsservice.
Erhvervsrådet vil derfor i tæt kontakt med Energisekretariatet, sikre at iværksættere i
Ringkøbing-Skjern også får hjælp til at udvikle grønne forretningsmodeller.
Finansiering sker via projekt: ”Energieffektivitet og CO₂-besparelser i virksomheder i
Region Midtjylland”, der i november 2020 har modtaget yderligere 5 mio.kr. fra
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. De ekstra midler, gør det muligt at sikre
indsatser målrettet iværksættere.
Anden finansiering til indsatsen kommer muligvis via ansøgning til Iværksætter
Danmark programmet, som administreres af Erhvervshuset Hovedstaden.
Ansøgningen formuleres af erhvervsrådet i samarbejde med Erhvervshus Midtjylland
og andre lokale erhvervsråd i region Midtjylland.
Indsatsansvarlig: Erhvervsrådet



Indsats 2: Den grønne Paraply (erstatter Gro 2.0 og Cirkulær Økonomi)
Ringkøbing-Skjern Kommune vil være 100 % selvforsynende med energi i 2023 og
fossilfri i 2040.
Hvis Ringkøbing-Skjerns erhvervsliv også om ti år skal være frontløber i den grønne
omstilling, er der behov for en ambitiøs indsats, der styrker rammerne for at vores
lokale virksomheder kan udnytte de grønne forretningsmuligheder og dermed møde
den stigende nationale og globale efterspørgsel på grønne løsninger.
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Den grønne omstilling skal skabe job - og ikke koste job
Ringkøbing-Skjerns erhvervsliv skal have fokus på en ambitiøs grøn omstilling, hvor
hensynet til vores lokale arbejdspladser og konkurrenceevne går hånd i hånd med
hensynet til miljø og klima.
Indsatsen er opdelt i to spor
1) Virksomheder
Formål: Vi skal gøre det nemt og overskueligt for vores lokale virksomheder at arbejde
med den grønne omstilling
2) Markedsføring og branding
Formål: Vi skal have en skarp profil som Danmarks grønneste erhvervsliv
Indsatser i de to spor:
Indsatser til virksomheder:


Arrangementer, hvor vi skal inspirere og bringe ny viden til vores lokale
virksomheder omkring den grønne omstilling. Vi vil afholde arrangementer og
workshops, som kan motivere og give viden på området. Det kunne fx være
følgende temaer, Cirkulær økonomi, Tilskudsmuligheder, FN’s Verdensmål,
Cradle to Cradle, Certificeringer og standarder, CSR, Energioptimering. Der
gennemføres min 4. arrangementer årligt.



Grønne procesforløb og vækstplaner, hvor vi bl.a. er med til at afdække
potentiale og muligheder for at arbejde med den grønne dagsorden, verdensmål,
bæredygtighed, energi- og ressourceoptimering, CSR, genanvendelse, grønne
forretningsmodeller, certificeringer osv. Der gennemføres årligt minimum 100
virksomhedsbesøg og 25 procesforløb



Netværk, hvor vi vil oprette og facilitere netværk for virksomheder med
interesse for den grønne dagsorden. Det skal være virksomhedernes eget
netværk, hvor de sætter dagsordenen for hvilke temaer, der skal tages op og
videndeles om. Der kunne fx arbejdes med:
Bidrage til virksomheders fokus og viden om bæredygtighed i et socialt,
miljømæssigt og økonomisk perspektiv.
Bidrage til virksomheders arbejde med FN´s verdensmål
Styrke virksomheders muligheder for sparring og netværk i forhold til
bæredygtige indsatser
Bidrage til udvikling af sociale indsatser, herunder social-økonomiske
virksomheder, og indsatser der kan bidrage til integration af udsatte borgere
Bidrage til virksomheders arbejde med cirkulær økonomi
Branding som bidrager til et forbedret rekrutteringsgrundlag
Netværk for og med virksomheder der ønsker at arbejde med bæredygtighed i
bred forstand
Et forum for erfaringsudveksling, idégenerering og sparring
Partnerskaber for handling
Branding og markedsføring af alle aktive deltagere
Der kører som minimum et netværk løbende
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Overblik over tilskudsmuligheder og programmer, som kan hjælpe
virksomhederne på vej
Vi skal matche virksomhederne op med de rette kompetencer, fx Erhvervshuset,
klynger, universiteter, vidensinstitutioner, private konsulenter
Tilbyde overblik over tilgængelig efteruddannelse på det grønne område
Overblik over certificeringer – der findes i dag mange forskellige både officielle
og private, og det kan være meget svært at få overblikket.
Platform på erhvervsrådets hjemmeside med viden, støtteordninger og
ressource-børs samt brug af virksomhedsguiden.dk
Task-force udvalg som fødselshjælpere på nye grønne initiativer
Inspirere ved at fortælle de gode cases
Matche virksomhederne med fælles interesser og udfordringer
Igennem GRO-projektet har vi flere eksempler på, at lokale virksomheder er gået
sammen om at udnytte ressourcerne bedre. Eksempelvis har GRO faciliteret et
samarbejde mellem Strandbygaard og Makerspace omkring udnyttelse af
trykkeriets affald, der til gengæld blev en uundværlig ressource for eleverne på
Makerspace.
GRO-projektet var også inde over et samarbejde mellem Hydra Specma og
Dangro Nordic omkring genanvendelse af pap-affald fra den ene virksomhed, der
kunne bruges som emballage ved den anden virksomhed.

Indsatser på markedsføring og branding:









Vi skal i top-3 over Danmarks grønneste erhvervskommuner
Vi skal udvikle en ny kernefortælling om Ringkøbing-Skjern Kommune som en
grøn kommune.
Branding indadtil: Vores virksomheder skal være ambassadører og fortælle de
gode grønne historier
Branding udadtil: Vi skal selv fortælle de gode historier og dele resultaterne fra
vores indsats udover kommunegrænsen
Fundraising
Vi skal involvere os i WestWind Challenge og andre relevante events
Vi skal klæde relevante aktører på, som f.eks. InvestInDenmark og andre
interesseorganisationer, medier, erhverv, grønne investorer og politikere
Vi skal turde prioritere at tiltrække grønne virksomheder

Alle indsatser i forhold til den grønne dagsorden i erhvervsråds- og kommunalt regi
samles og koordineres under denne grønne paraply, så vi sikrer en tæt og koordineret
indsats.
Indsatsens spor 1 er ikke finansieret på nuværende tidspunkt.
Markedsføringsindsatsen i spor 2 kræver ikke yderligere medarbejderressourcer og er
dermed stort set finansieret gennem brug af eksisterende ressourcer i kommunen og
erhvervsrådet.
Indsatsansvarlig: Erhvervsrådet og Ringkøbing-Skjern Kommune.
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Indsats 3: GRO-Midt ”Energieffektivitet og CO₂-besparelser i virksomheder i Region
Midtjylland”
Indsatsen er et regionalt energiprojekt under projektledelse af Ringkøbing-Skjern
Kommune i samarbejde med Skive Kommune og Aarhus Kommune. Alle regionens 19
kommuner er involveret i projektet. Formålet med projektet er at reducere energi- og
materialeforbrug i virksomheder.
Baggrunden for udviklingsprogrammet er blandt andet gode erfaringer i RingkøbingSkjern Kommune med projekt GRO (Grøn Ressource Optimering), hvor små og
mellemstore virksomheder i samarbejde med kommune og erhvervsråd fik tilbudt
gratis konsulenthjælp til at igangsætte en proces vedr. grøn omstilling.
Projektet er inddelt i 4 faser:
1. Screening af potentiale for energi- og CO2-besparelser i virksomheder
2. Udvikling af grønne forretningsmodeller
3. Tilskud til implementering af grønne forretningsmodeller
4. Kommunikation og formidling
Indsatsansvarlig: Ringkøbing-Skjern Kommune (Energisekretariatet)



Stigende kendskab til kommunen som en grøn erhvervskommune
Under dette mål har vi følgende tre indsatser:


Indsats 1: Strategi for tiltrækning af virksomheder
Gennemførelse af handlingsplan for tiltrækning og fastholdelse af virksomheder . Det
handler om at skabe et øget kendskab til Ringkøbing-Skjern Kommune som et
klimavenligt erhvervsliv samt et godt sted at drive virksomhed.
Der er 7 fokusområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds proaktive rolle i tiltrækning af virksomheder
Virksomhedskontaktordning: Proaktiv og koordineret kommunal
erhvervsservice
Etablering af lokale virksomhedsambassadører
Danmarks Største Arbejdsplads som afsender
Særlig indsats i forhold til udenlandske virksomheder
Udarbejdelse af brandingmateriale der er tilpasset de fem typer af
virksomheder, som er vores målgruppe
Kapital- og kompetencematch til etablering af nye udviklingsselskaber(se
nærmere i indsats 2)

Indsatsansvarlig: Erhvervsrådet og Ringkøbing-Skjern Kommune


Indsats 2: Kapital- og kompetencematch til etablering af nye udviklingsselskaber
Der er i Ringkøbing-Skjern Kommune en relativ lav etableringsrate i forhold til at skabe
nye iværksættervirksomheder, og der skal mere fokus på at forbedre dette.
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Det har generelt vist sig, at såkaldte spin-off-virksomheder klarer sig markant bedre
end andre iværksættere. Spin-off-virksomheder er skabt med udgangspunkt i en
allerede eksisterende virksomhed, og den videreudvikles i et nyt udviklingsselskab. Det
skal derfor afklares, hvordan Erhvervsrådet kan være med til at sikre udviklingen af
flere spin-off-virksomheder samt bedre mulighed for tiltrækning af kapital fra eksterne
investorer.
Indsatsansvarlig: Erhvervsrådet


Indsats 3: WestWind Challenge
Med WestWind Challenge vil vi skabe verdens mest innovative, omtalte og
værdiskabende begivenhed for eldrevne køretøjer. Målet er at skabe en bevægelse, der
på tværs af grænser, generationer og fagligheder, ansporer individer, organisationer og
samfund til at tage aktiv del i udviklingen af en fossilfri transportsektor. WW24 skal
være med til at fremstille Naturens Rige som et bæredygtigt, innovativt og
handlekraftigt område.
Indsatsansvarlig: Ringkøbing-Skjern Kommune

Målsætning 3: Sikre adgang til markederne
Kommunen vil arbejde for at udbygge den digitale og trafikale infrastruktur
De fysiske og digitale forbindelser skal sikre virksomhederne optimale muligheder for at
virksomhederne skaber vækst.

Det vil vi måle på:



Forbedret vejstruktur - Igangsætning af udvidelse af rute A15
Under dette mål har vi denne indsats:


Samarbejde og interessenetværk om områdets erhvervsinteresser
Mange beslutninger af betydning for de rammevilkår områdets virksomheder og borgere
oplever, træffes af regionale, nationale og internationale beslutningstagere, som
kommunen kun indirekte har mulighed for at påvirke. Det drejer sig primært om
beslutninger vedrørende infrastruktur. Det er målet med indsatsen fortsat at etablere
relevante partnerskaber omkring de initiativer, som lanceres for at opnå beslutninger, der
tilgodeser områdets udviklingsdagsorden. Pt. drejer det sig om:
2+1 vejen
En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune,
Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Vestas, Arla, Hvide Sande Havn og Herning Kommune
arbejder for, at Rute 15 mellem Herning og Ringkøbing skal udbygges. Den tidligere
regering afsatte midler på finansloven 2019 til en VVM-redegørelse af strækningen. Denne
VVM-redegørelse er under udarbejdelse, og den forventes afsluttet primo 2021.
Arbejdsgruppen har et særligt fokus på at påvirke regeringens kommende
infrastrukturudspil, der forventes fremlagt medio 2021. Den nationale
interessevaretagelse sker bl.a. via debatindlæg i landsdækkende medier og henvendelser
9

til relevante partier og politikere på Christiansborg – herunder særligt Folketingets
Transportudvalg, partiernes transportordførere samt de politikere, der er valgt i
Vestjyllands Storkreds. Arbejdsgruppen har udarbejdet en strategi- og medieplan, og
initiativerne i planen skal iværksættes på strategisk vigtige tidspunkter. Coronakrisen har
medført, at der ikke har været stor politisk fokus på infrastruktur i store dele af 2020. Det
var oprindeligt forventet, at regeringens infrastrukturudspil ville blive fremlagt medio
2020, men udspillet forventes først at blive fremlagt medio 2021. Arbejdsgruppens
initiativer vil primært blive aktiveret i månederne op til, at regeringen fremlægger nyt
infrastrukturudspil.


Forbedret digital infrastruktur - Bidrage til at indhente den manglende bredbåndsdækning i
forhold til andre dele af Danmark og få 5G udrullet
Under dette mål har vi følgende indsats:
 Forbedret digital infrastruktur
Ringkøbing-Skjern Kommune vil sikre alle borgere og virksomheder muligheden for
højhastighedsnetværk. Det vil blandt andet ske ved at understøtte og fremme borgernes brug
af Den nationale bredbåndspulje.
Udviklingen i antallet af borgere i RKSK, der kan modtage højhastighedsbredbånd er stigende.
Det er dog stadig en større restgruppe, der ikke umiddelbart har udsigt til at få mulighed for
hurtig bredbånd.
Mobildækningen i RKSK skal være tidssvarende og på niveau med det øvrige Danmark. Samtidig
er det et selvstændigt mål, at kommunens borgere, virksomheder og turister ikke oplever
mobilhuller. Ringkøbing-Skjern Kommune er i løbende dialog med markedet om at sikre
tidssvarende mobildækning i Ringkøbing-Skjern Kommune, herunder udrulning af 5G, der er
næste generation af det mobile netværk i Danmark. Ringkøbing-Skjern Kommune udnerstøtter
også udrulningen af mobil netværk gennem kommunens indkøb.
Indsatsansvarlig: Ringkøbing-Skjern Kommune

Målsætning 4: Styrke udvikling og innovation
Vi vil understøtte udvikling i virksomheder gennem hjælp til iværksætteri og innovation.
Det vil vi måle på:



Antal iværksættere skal på niveau med det regionale gennemsnit
Under dette mål har vi to indsatser:
Indsats 1: Styrke iværksætterkulturen

På baggrund af evalueringen fra den hidtidige indsats Iværksætteri 2.0 projekt samt analysen som
kommunen foretager på iværksætterområdet, vil der, for at løfte etableringsraten tættere på det
gennemsnitlige niveau i region Midtjylland med fordel kunne udvikles en iværksætterstrategi med
fokus på to overordnede temaer:
Økosystemet & Branding og markedsføring
Økosystemet indbefatter rammebetingelser, indsatser og aktører der understøtter iværksætteri i
Ringkøbing-Skjern, eksempelvis uddannelsesinstitutioner, rådgivere, kontorfælleskaber, banker
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mv. For at Ringkøbing-Skjern kan udvikle sig som iværksætter kommune, kræver det at alle parter
i økosystemet spiller sammen.
Konkrete aktiviteter kunne være:
Tværorganisatorisk partnerskab for iværksætteri
Formaliseret mentor netværk
Viden, ressourcer og kapital til lovende iværksættere
Branding og Markedsføring handler om at skabe sammenhæng og synliggøre iværksættere,
samtidig med at positionere Ringkøbing-Skjern som iværksætter kommune.
Missionen er klar. Vi skal have flere til at se muligheder i at blive iværksætter i Ringkøbing-Skjern.
Branding og markedsføring er et meget vigtigt redskab. Der er i dag for lidt synlighed omkring
Ringkøbing-Skjern som iværksætterområde.
Det skal stå klart, hvorfor man skal være iværksætter i Ringkøbing-Skjern.
Hvis befolkningen, erhvervsliv og iværksættere kender og kan identificere sig med RingkøbingSkjern som et ideelt miljø for selvstændige, har det en naturlig selvforstærkende proces.
Der skal således udvikles en målrettet kommunikationsstrategi.
Igangsætning af denne indsats forudsætter finansiering.
Indsatsansvarlig: Erhvervsrådet




Indsats 2: Analyse af kommunens iværksættere
Undersøgelsen dækker en afklaring af hvilke initiativer og rammer, der kendetegner
andre kommuner og lande, der har høje iværksætterrater. Dette sammenlignes med
Ringkøbing-Skjern Kommunes forhold og status på iværksætteri.
Indsatsansvarlig: Ringkøbing-Skjern Kommune
Stigende innovation i virksomheder
Under dette mål har vi følgende seks indsatser:
 Indsats 1: Samarbejdsaftale med Erhvervshus Midtjylland
Ringkøbing-Skjern Kommunes aftale med Erhvervhus Midtjylland understøtter, at de
lokale virksomheder får mest mulig gavn af erhvervshusets tilbud.
Erhvervsrådet samarbejder tæt og koordineret med erhvervshuset for at formidle
erhvervsfremmelovens specialiserede vejledning og tilbud fra erhvervshuset til de
lokale virksomheder.
I den lokale samarbejdsaftale med Erhvervshus Midjylland opstilles mål for
samarbejdet, der tager udgangspunkt i de mål den overordnede rammeaftale imellem
KKR og Erhverhvervshus Midjylland indeholder og med mulighed for lokale tilføjelser
af mål.
Erhvervsrådet anvender og understøtter Den digitale Erhvervsfremmeplatform, som et
vigtigt værktøj for vores virksomheder og henviser efter behov de lokale virksomheder
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til Erhvervshus Midtjyllands tilbud om specialiseret erhvervsservice. Herunder kan
bl.a. nævnes: Grøn omstilling, cirkulær økonomi, digitalisering m.m.
Ligeledes sikrer erhvervsrådet, at der via Erhvervshus Midtjylland formidles relevant
viden til vores lokale virksomheder om de 14 nationale klynger som f.eks klyngen
Made, der står får avanceret produktion, Digital Lead om digitalisering, Energy Cluster
om energiteknologi m.fl.
Erhvervsrådet sikrer, at Ringkøbing-Skjern Kommunes erhvervsliv får relevant viden
om mulige eksterne finansieringsmuligheder fra regionale, nationale og EUprogrammer fra Erhvervshus Midtjylland.
Den lokale samarbejdsaftale indeholder procesbeskrivelser for samarbejde om
ansøgningsrunder til Erhvervsfremmebestyrelsen, der understøtter behov for ekstern
finansiering til definerede udviklingsprojekter inden for Ringkøbing-Skjern
Kommunens erhvervspolitik
Samarbejdet bygger på principper om proaktivitet, tillid og rettidig tilstedeværelse.
Samarbejdet har fokus på at vejlede virksomhederne inden for den faglige kapacitet,
der er tilstede både i den basale og speciliserede erhvervsservice i erhvervsrådet og i
Erhvervshus Midtjylland samt i disse organisationers samarbejde med andre
erhvervsfremmeaktører.
Indsatsansvarlig: Ringkøbing-Skjern Kommune og erhvervsrådet


Indsats 2: Netværk for produktionsvirksomheder
Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd etablerer, udvikler og faciliterer netværk i samarbejde
med relevante aktører som f.eks. Erhvervshus Midtjylland. Netværkene vil bl.a. være
inden for:
 Salg
 Professionelle bestyrelser
 Energinetværk mv.
Indsatsansvarlig: Erhvervsrådet



Indsats 3: AU Digital Transformation Lab: Forsknings- og udviklingslab for Digital Twin
i Ringkøbing-Skjern.
Det overordnede formål med projektet er at implementere et Industri 4.0.-setup i
Ringkøbing-Skjern Kommune og hermed understøtte, at produktionsindustrien i
kommunen kommer med på den nye industrielle bølge, hvor den digitale verden
integreres med den fysiske produktion. Første skridt i projektet er ansættelse af en Lab
Manager. Denne skal fra Lab’ets start skabe partnerskaber med min. 5 SMV’er og 4
større virksomheder omkring lab’et. Lab’et skal tiltrække lokale virksomheder til at
deltage i højteknologiske samfinansierede forskningsprojekter. Dette skal munde ud i
minimum 5 projektansøgninger årligt i samarbejde med lokale virksomheder. Lab’et
skal desuden tiltrække min. 10 ingeniørstuderende årligt, formidle viden til lokale
virksomheder og lave tiltag som øger interessen for at søge naturvidenskabelige
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uddannelser. Indenfor de første tre år, skal der udarbejdes en bæredygtig økonomisk
model for driften af lab’et. Projektet er igangsat i samarbejde mellem RingkøbingSkjern Erhvervsråd og Aarhus Universitet med finansiering fra Ringkøbing-Skjern
Kommune og lokale virksomheder.
Indsatsansvarlig: Ringkøbing-Skjern Kommune og Erhvervsrådet


Indsats 4: Matchmaking
Indsatsen har fokus på at understøtte tilførsel af ny viden til virksomheder og på at
sikre studerende en tæt tilknytning til kommunens virksomheder. Matchmakerens
opgave består i at skabe tætte relationer mellem virksomheder i kommunen og
studerende fra forskellig uddannelsesinstitutioner i landet i forhold til at indgå i
forskellige samarbejder, herunder praktik, studiejobs, opgaver og andre
studierelaterede projekter. Matchmaking er en del af Studiecenter Ringkøbing-Skjern.
Indsatsansvarlig: Erhvervsrådet



Indsats 5: CDEU –samarbejde
Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker i samarbejde med CDEU at undersøge mulige
ansøgningsmuligheder for EU-tilskud til internationale projekter fra de grønne
omstillingsprogrammer og digitalisering inden for industri. Især med udgangspunkt i
Industri 4.0 og allerede eksisterende grønne erhvervsudviklingsprojekter, som f.eks.
GRO og ECSMV at drage læring fra disse og trække med ind i den grønne omstilling og
digitalisering for Ringkøbing-Skjern Kommune i selve den såkaldte eu-definerede
tvillingeomstilling. Hvor der i samarbejdet med CDEU vurderes at være et match med
baggrund i det lokale erhvervslivs definerede behov, ønsker Ringkøbing-Skjern
Kommune at indgå i internationale partnerskaber, projekter og netværk om den
grønne omstilling inden for produktionsindustri.
Det etablerede samarbejde fortsætter imellem Central Denmark EU, Region
Midtjyllands kontor i Bruxelles og Erhvervsrådet om en rådgivningstjeneste og
sceening af kommunens virksomheder, der kan og ønsker at søge om EUmedfinansiering til udviklingsprojekter. Målet er, at der er virksomheder i RingkøbingSkjern Kommune, som kommer til at modtage EU-tilskud til deres forretningsudvikling.
Indsatsansvarlig: Ringkøbing-Skjern Kommune og erhvervsrådet



Indsats 6: DAMRC - samarbejde
Erhvervsrådet samarbejder med DAMRC og henviser til og tager på fælles
virksomhedsbesøg, hvor det kan være relevant for vores produktionsvirksomheder. På de
fælles virksomhedsbesøg afklares det, om der skal sættes et forløb i gang i virksomheden i
samarbejde med DAMRC. DAMRC har en høj specialiseret viden med henblik på at løse
teknologiske udfordringer og flaskehalse i den spåntagende industri, så det kan være
omkring:
 Procesoptimering
 Produktivitetsforøgelse
 Reduceret værktøjsslid
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Minimering af bearbejdningstid
Forbedring af overfladekvalitet
Implementering af ny teknologi
Udviklingsprojekter og hjælp til Innobooster ansøgninger

Målsætning 5: Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder
Vil skal sammen tiltrække og fastholde nye og etablerede virksomheder til kommunen.
Det vil vi måle på:


Samme antal eller stigende antal virksomheder
Under dette mål har vi følgende tre indsatser:
 Indsats 1: Branding projekt Danmarks Største Arbejdsplads
Projektet handler om at øge kendskabet til Ringkøbing-Skjern Kommune som et
klimavenligt og erhvevsvenligt område med karrieremuligheder i kommunens
virksomheder og en attraktiv kommune at drive virksomhed i.
Et af initiativerne i projektet er at øge muligheden for tiltrækning af virksomheder til
Ringkøbing-Skjern Kommune.
Projektet gennemføres i tæt samarbejde og inddragelse af de lokale virksomheder. Se i
øvrigt supplerende beskrivelse under målsætning 1 mål 2 indsats 3 samt under
målsætning 2 mål 2 indsats 1
Indsatsansvarlig: Erhvervsrådet
• Indsats 2: Strategi for tiltrækning af virksomheder
Se beskrivelse under målsætning 2, mål 4, indsats 1




Indsats 3 – Den grønne paraply
Se beskrivelse under målsætning 2, mål 3, indsats 2

Top 3 i den årlige måling af DI-Erhvervsklima
Under dette mål har vi følgende tre indsatser:
 Indsats 1: Branding projekt
Løbende dialog med virksomhederne, udarbejdelse og implementering af
handlingsplaner for forbedring på svage KPI’er, som f.eks. image, rekruttering af
arbejdskraft og den fysiske infrastruktur
Indsatsansvarlig: Erhvervsrådet og Ringkøbing-Skjern Kommune
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Indsats 2: Vedligeholdelse af det gode omdømme
Formålet med indsatsen er, at virksomheder bliver gode ambassadører for
kommunen.
Målet for indsatsen er:
1. Fremgang eller snarere vedligeholdelse af virksomhedernes tillid til kommunen
2. Motivation for at samarbejde med kommunen
3. Lyst til at agere som aktive ambassdaører for kommunen
På baggrund af DI’s og Byg’s årlige undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed og
de årlige virksomhedspanelundersøgelser samt gennemførelse af
fokusgruppeinterviews efter behov udarbejdes og implementeres en handlingsplan til
vedligeholdelse af kommunens gode omdømme.
Indsatsansvarlig: Ringkøbing-Skjern Kommune



Indsats 3: Koordineret og proaktiv virksomhedskontakt
Virksomhedskontakten skal hæve virksomhedernes oplevelse af kvalitet i den
servicering Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder på myndigheds,
arbejdskraft,jordforsynings- samt erhvervsfremmeområdet. Kommunen har i de
senere år arbejdet på at udvikle en proaktiv service over for områdets virksomheder,
så servicen fremstår som opsøgende, sammenhængende og tager udgangspunkt i
virksomhedernes behov.
Virksomhedskontakten er et netværk på tværs af fagområderne i Ringkøbing-Skjern
Kommune og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd. Netværket beståraf medarbejdere, som
har virksomhedskontakt. Igennem netværksmøderne vedligeholdes kendskab til
hinandens ydelser og viden om virksomhedernes ønsker og behov fra forskellige
vinkler. Virksomhedskontakten er med til at skabe en erhvervsvenlig og
helhedsorienteret tilgang og kultur.

Indsatsansvarlig: Ringkøbing-Skjern Kommune
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