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Aftalens parter  
Nærværende kontrakt indgås mellem:  

 
Ringkøbing-Skjern Kommune  

Ved Fjorden 6  

6950 Ringkøbing  
EAN-nr.: 5798004734759  

Telefon: 99 74 24 24  

E-mail: post@rksk.dk  

 
I det følgende kaldet kommunen  

 

og  
  

Ringkøbing-Fjord Handelsråd 

I C Christensens Alle 1 

6950 Ringkøbing 
CVR-nr.: 37 55 66 45  

 

I det efterfølgende kaldet handelsrådet.  
 

Kontraktperiode  
Nærværende kontrakt har virkning fra 1. januar 2021 og udløber den 31. 

december 2022.  
Den nye samarbejdsaftale afspejler handelspolitikkens indsatser i handlingsplanen 

og de mål og evalueringskriterier, som direktøren for handelsrådet skal evalueres 

efter ult. 2022.  
 

Der udarbejdes årligt oversigt over indsatser, ydelser og resultatmål.  

Formål  
Kontrakten har til formål at regulere forholdet mellem aftalens parter vedrørende 

den kommende og gældende handelspolitiks handlingsplan.  

 
Endvidere har kontrakten til formål at sikre, at den kommunale handelspolitik 

gennemføres under hensyntagen til kommunens forskellige politikker, herunder 

særligt erhvervspolitikken, videnpolitikken og turismepolitikken.  

 
Med denne kontrakt er handelsrådet tildelt en operatørrolle sammen med 

kommunen med hensyn til den kommunale handelspolitiks handlingsplaner i 

Ringkøbing-Skjern Kommune.  
 

Kommunen forbeholder sig ret til at entrere med flere operatører til at løse 

opgaver omkring detailhandelsudvikling.  
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Retlige forhold m.v.  
Det er et fælles ansvar mellem handelsrådet og kommunen at sikre, at 
kommunens bidrag anvendes inden for lovgivningens rammer. Ved tvivl om retlige 

spørgsmål i relation til erhvervsfremmelovens regulering af kommunens forhold og 

kommunalfuldmagtsforhold rettes henvendelse til kommunen.  

 

Budgetåret følger kalenderåret og revideret årsregnskab udarbejdes efter 

årsregnskabsloven inden udgangen af marts måned i det efterfølgende år. 

Årsregnskabet for handelsrådet skal være revideret af en registreret eller 

statsautoriseret revisor. Med henvisning til det årligt beregnede bidrag disponerer 
handelsrådet over disse midler. Kommunen er berettiget til at føre kontrol hermed 

og kan forlange enhver oplysning i forbindelse hermed. Kommunen kan kræve 

bidraget helt eller delvist tilbagebetalt, såfremt det ikke anvendes i 
overensstemmelse med vilkår i nærværende samarbejdsaftale ligesom kommunen 

kan opsige samarbejdsaftalen såfremt bidraget ikke anvendes til det aftalte formål 

og ikke kommer en åben kreds af virksomheder til gode.  

Ved en opløsning af handelsrådet, skal den del af formuen, der hidrører 
nærværende kontrakt tilgå et formål, der kan godkendes af kommunen. 

Kommunen og handelsrådet er enige om at tilstræbe, at samtlige afsatte midler i 

aftaleperioden bliver anvendt til gennemførelse af projekter og aktiviteter, der 

fremmer vækst og udvikling i virksomhederne. I tilfælde af uenighed er hver af 
parterne berettiget til at lade dette afgøre ved voldgift af en voldgiftsret nedsat 

efter reglerne for det danske voldgiftsinstitut. Voldgiftsrettens afgørelse, herunder 

omkostningsspørgsmålet, er endelig og bindende for parterne. 

Økonomisk ramme  
Der indgås en toårig samarbejdsaftale. Dog skal det bemærkes, at beløbet for 

2022 kan reguleres efter politisk beslutning.  
 

Tilskudsbeløbene  

2021: Kr. 789.000 kr.* + 261.000 kr.* + 250.000 kr.** afsat til en direktør.  

2022: Kr. 789.000 kr.* + 261.000 kr.* + 250.000 kr.** afsat til en direktør.  
 

*Disse beløb tilskrives den kommunale pris- og lønregulering fra 2021 til 2022.  

**Forøgelsen på 250.000 kr. er bevilliget fra turismevækstmidler og er et fast 
bevilliget beløb uden lønregulering. 

 

 

Udviklingsmål  
De overordnede mål for samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i visionen og 

målene for kommunens handelspolitik, som er: 

 
Vision:  

Vi vil understøtte handelslivets muligheder for at tilbyde unikke 

handelsoplevelser med udgangspunkt i kundernes behov 
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Mål for politikken: 

Mål1: Stigende indtjening 
Mål2: Stigende omsætning 

Mål3: Stigende antal butikker 

Mål4: Stigende e-handel 

Mål5: Stigende antal arbejdspladser 
Mål6: Stigning i antallet af elever til handelsuddannelser 

Mål7: 90 pct. af de adspurgte kunder er tilfredse 

 
Samlet set finansierer Ringkøbing-Skjern Kommune 1.300.000 kr. for at 

handelsrådet implementerer kommunens handelspolitik.  

Handelsrådet forpligter sig til at anvende de 511.000 kr. (261.000 kr. plus 

250.000 kr.) på en stilling som handelsdirektør. De resterende 789.000 kr. 
modtager handelsrådet for at afsætte yderligere ressourcer (i høj grad bycheferne) 

til at arbejde for udmøntning af kommunens handelspolitik og handlingsplan.  

 

Opgaver for handelsdirektøren  

Handelsdirektørens arbejde skal overordnet set bidrage til at nå de mål og den 

implementering, der er opstillet i handelspolitikken, herunder: 

 

o medvirke til, at der er let og naturlig adgang til butikker og bymidter 

ad varierende ruter samt gode muligheder for parkering tæt ved 

detailhandelen. 

o udvikle et aktivt og levende bymiljø i vores handelsbyer 

o understøtte digitalisering og udvikling af e-handel i detailhandel og 

understøtte øvrig kompetenceudvikling i detailhandlen 

o medvirke til, at butikkerne har adgang til kvalificeret arbejdskraft 

o medvirke til at tiltrække handelsvirksomheder til byerne 

 Sammen med Handelsrådets bestyrelse og de lokale bychefer sikre, at 

Ringkøbing Fjord Handelsråd er en veldrevet og handlekraftig organisation. 

 Levere projektansøgninger sammen med kommunen og andre aktører for at 

sikre yderligere finansiering og nye initiativer. 

 Fremme lokale handelsinteresser i samarbejde med kommunen og andre 

aktører, herunder f.eks. gennem brancheforeninger som Dansk Erhverv og i 

forskellige netværkssammenhænge. 

 Bidrage til et stærkt og tæt samarbejde med kommunen, Ringkøbing-Skjern 

Erhvervsråd og Destination Vesterhavet. 

 Bidrage til at lokale handelsvirksomheder får gavn af 

erhvervsfremmesystemet - herunder også gavn af den specialiserede 

erhvervsservice hos Erhvervshus Midtjylland. 

Kommunens Erhvervs- og Vækstudvalg ønsker en evaluering af 

handelsdirektørens arbejde på baggrund af ovenstående seneste med udgangen af 

2022. 
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Øvrige opgaver for handelsrådet  

Hvad angår de øvrige 789.000 kr. modtager handelsrådet disse for at afsætte 
yderligere ressourcer end til handelsdirektøren for at arbejde for udmøntning af 

kommunens handelspolitik og handlingsplan. Det handler i høj grad om at udbrede 

arbejdet til alle handelsbyer. 
 

Herunder rådgiver og vejleder kommunens fem tilflytterguider (bychefer) tilflyttere 

og potentielle tilflyttere ved eventuelle henvendelser. Opgaven varetages som en 

del af kommunens profilerings- og bosætningspolitiske handlingsplan. Der er 
informationer og kontaktoplysninger på de fem tilflytterguider på: Link til 

tilflytterhjemmeside 

 
Direktøren indgår endvidere i kvartalsvise erfamøder med deltagelse fra 

kommunen og Destination Vesterhavet for at koordinere aktiviteter med relation til 

detailhandel i Ringkøbing-Skjern Kommune.  

 

Indsatser 

Handelsrådet forventes at arbejde med alle indsatser i den gældende 

handelspolitiske handlingsplan uanset om det lykkes at skaffe yderligere 

finansiering eller ej. Ved yderligere finansiering kan indsatserne forbedres.  

Nedenstående afspejler de indsatser i handelspolitikkens handlingsplan fra 2021-

2023: 

 
 Handelsudviklingsstrategier: Med udgangspunkt i tidligere analyser, 

involvering fra Land By og Kultur og i tæt samarbejde med byernes 

handelsforeninger, bychefer og udviklingsfora udvikles en dedikeret 

handelsudviklingsstrategi for flere af handelsbyerne i Ringkøbing-Skjern 
Kommune  

 Samarbejde imellem Destination Vesterhavet og Handelsrådet om fælles 

initiativer for handel og turisme i Ringkøbing-Skjern Kommune  

 Tværgående initiativer og vidensdeling mellem byerne  

 Undersøge mulige løsninger for elektroniske skilte med P-anvisninger  

 Udvikling af strategi for bedst udnyttelse eller ændringer af anvendelse af 

de tomme butikker i byerne og evt. i samarbejde med erhvervsrådet, som 

har kompetence inden for vejledning i generationsskifte og 

virksomhedsrådgivning generelt af virksomheder  

 Gennemførelse af projekt ”Uddannelse på gadeplan og Vækst i gadeplan i 

Ringkøbing-Skjern Kommune ” 

Projektet skal være med til at udvikle handelslivet i hele kommunen og 
tilbyde kompetenceudvikling til detailhandelsområdet for at sikre kvalificeret 

arbejdskraft og understøtte erhvervet til videreudvikling og vækst med 

udgangspunkt i kundernes nuværende og fremtidige behov og dermed 

erhvervets behov. 
Projektet består af følgende: 

 1:1 basal vejledning i forretningsudvikling for 30 butikker i 2021 

og 40 butikker i 2022 

https://www.flytmodvest.dk/kontakt-os
https://www.flytmodvest.dk/kontakt-os
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 Uddannelsesforløb på individuelt, gruppe og holdniveau i givne 

fagligt relevante emner 
 Deltagelse i netværk/erfagrupper i forhold til 

kompetenceudvikling 

 Tilbud om informationsmøder med aktuelle temaer for erhvervet 

 Etablering af elevnetværk 
 

 Samarbejde med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Erhvervshus Midtjylland 

for at tilbyde de lokale handelsdrivende:   

 Lokal erhvervsservice 

 Specialiseret erhvervsservice 

 Adgang og introduktion til den digitale 

erhvervsfremmeplatform 

 Introduktion til muligheden for finansiering af 

udviklingsprojekter fra regionale, nationale og EU-

fondsprogarmmer herunder bl.a. til digitalisering, grøn 

omstilling, bæredygtig byudvikling, innovation m.m. 

 Viden fra relevante nationale klynger f.eks. Life Style and 

Design Cluster 

 Private/offentlige rådgivere 

 Andre relevante tilbud til erhvervet  

 

 E-handelsprojekt 2019-2022: Projektet afholder workshops og 

informationsmøder. Projektet vil forbedre viden om 
digitaliseringsmuligheder for handelsbranchen med udgangspunkt i konkrete 

udfordringer for de deltagende handelsvirksomhederne.  

Projektet skal være med til, at virksomhederne flytter fokus fra udelukkende 

lokal fysisk handel til en kombination af et fysisk salg og on-line salg med 

mulighed for at sælge både nationalt og internationalt med tilkobling af on-

line salg. 

Projektet vil understøtte handelsvirksomhedernes muligheder for omstilling 

til fremtidens nye spilleregler for handel.  

 Projekt Digitaliseringskampagne hos Erhvervshus Midtjylland: I samarbejde 

med Erhvervshus Midtjylland bliver der udbudt kompetenceudvikling for 

detailhandelen   

 Handelselev 2020 - 2023: Samarbejde med folkeskoler og 

ungdomsuddannelser om praktikforløb og matchmaking af handelselever og 

fremtidens handel – og detailkarriere 

 Udvikling af en kommunikationsstrategi for rekruttering af flere til 

EUD/EUX-Business  

 

 

Boblere: 
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 I samarbejde med Destination Vesterhavet og Ringkøbing Fjord Handelsråd 

undersøges mulige løsninger til værktøj til mapping af forbrugernes vej 

igennem byen til brug for løbende udvikling af handelen.  

 Tværgående samarbejdsstrategier imellem turisme, erhverv og handel i 

forbindelse med f.eks. etablering af Naturkraft, Søndervig Feriepark og 

Nationalpark Skjern Å  

 Etablering af nye netværk og opbakning til eksisterende netværk, der har til 
formål at gøre handelsområdet attraktivt for alle, der har deres liv eller 

gang i byerne. Netværkene er imellem forretningsindehavere og/eller 

ejendomsejere og foreninger. Netværket skal skabe dialog og værdi for 
handelen og arbejde i forhold til konkrete aktiviteter i en by.  

 

 
  

 

Samarbejdet  
Handelsrådet udfører opgaven inden for den økonomiske ramme og med 

udgangspunkt i rammer for opgavebeskrivelsen.  

 
Samarbejdet resulterer i:  

 Implementering af handelspolitikkens handlingsplan 

 Relevante projekter  

 Arrangementer og events  
 

Samarbejdet optimeres gennem:  

 Bestyrelsesmøder i Ringkøbing-Fjord Handelsråd med politiske og 
administrative repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune 

 Månedlige dialogmøder imellem repræsentanter fra kommunens 

administrative ledelse og handelsrådets ledelse (ca. 10), derudover møder 
efter behov 

 Halvårlige møder hvor alle projekter i handelsrådets udviklingsportefølje 

gennemgås, og en oversigt herover vedligeholdes 

 Handelsrådet deltager i strategigruppe for tiltrækning af virksomheder og 
virksomhedskontaktordningen  

 Årlige dialogmøder mellem Ringkøbing-Fjord Handelsråd og Erhvervs- og 

Vækstudvalget 
 Regelmæssige gensidige kontakter/optimering af samarbejdet gennem 

løbende dialog  

 

Kontrakten skal sikre råderum for såvel kommunen som for handelsrådet.  
 

Handelsrådet samarbejder med relevante aktører, som kommunen medfinansierer. 

 
Handelsrådets opgave er sammen med kommunen at varetage udvikling af 

handelslivet. Målet er således at få handelsvirksomhederne til at skabe vækst og 

udvikling.  
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Markedsføring  

 
Handelsrådet og kommunen vil i fællesskab arbejde proaktivt med at skabe 

synlighed omkring de aktiviteter og resultater, der følger af bevillingen omfattet af 

denne kontrakt. Der vil således i kontraktperioden i fællesskab blive sat fokus på 
kommunikation.  

 

 

Underskrifter  
 

  

 
Januar 2021 

 

  
 

For Ringkøbing-Fjord Handelsråd  

 

 
 

  

 
-------------------------------------------------------  

 

Bent Brodersen 
 

  

 

  
 

For Ringkøbing-Skjern Kommune  

 
  

 

 

-------------------------------------------------------  
 

Søren Elbæk  


