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MÅL 
 

Det er målet med dette oplæg at tiltrække nye virksomheder til hele Ringkøbing-Skjern 
Kommune med det nye Digital Transformation Lab i Innovest som driver og trækplaster. 

Baggrund: 
 

Det nye Digital Transformation Lab på Innovest starter i 2021 og dette giver helt nye 
muligheder for både bestående virksomheder; men også muligheden for at tiltrække nye 
virksomheder. Dette oplæg skal danne baggrund for den indsats, der skal udnytte disse 
muligheder bedst muligt. 

Arbejdsgruppe: 
 

Arbejdsgruppen består af 

 Boy Boysen, Vestjysk Marketing – medlem af bestyrelsen for Innovest fonden 

 Henning Klausen, RKSK  

 Hans Jørn Mikkelsen, Erhvervsdirektør og direktør for Innovest fonden  

 Jakob Lemming, Lab Manager AU-DTL 

 Bjarne Søgaard Nielsen, Uddannelses konsulent i Erhvervsrådet/ Innovest 

 

Målgruppe 
 

Arbejdsgruppen mødtes første gang i december 2020, hvor vi drøftede de mulige 
synergieffekter i forbindelse med etableringen af DTL i Innovest, og muligheden for at 
udnytte disse til at tiltrække nye virksomheder til området. 

Her tænker arbejdsgruppen især på  

 SMV`ere 

 Afdelinger af større virksomheder 

 iværksættere  

 Virksomheder med fokus på grøn omstilling 

 konsulenthuse og rådgivere 
 

…og andre, som gerne vil udnytte muligheden for at benytte og udnytte de faciliteter, som 
fra september 2021 findes i Innovest, når etableringen af det nye Digital Transformation 
Lab er en realitet, og forskere og studerende er rykket ind. 
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Attraktive muligheder 
 

Vi tror på, at det vil være attraktivt for udvalgte virksomheder fra forskellige dele af landet 
at etablere sig med afdelinger eller arbejdspladser i det nye miljø, i kortere eller længere 
perioder. Vi tror også, at enkelte virksomheder vil have lyst til, på mere permanent basis, 
at etablere sig i området. 

Der foregår allerede en del lobbyarbejde i bestræbelserne på at tiltrække større 
virksomheder til området. Det sker i blandt andet i samarbejde med Invest in Denmark.  

Der foregår ligeledes, via Danmarks Største Arbejdsplads-projektet et stort arbejde med at 
gøre området kendt i andre dele af landet, og derigennem gøre det attraktivt for såvel 
virksomheder som medarbejdere at flytte til området. 

Jakob Lemming har som Lab-Manager også en mulighed for at påvirke mange 
virksomheder rundt om i landet, som på en eller anden måde er i forbindelse med DTL. 
Det være sig leverandører, konsulentvirksomheder, brugere af lab`et og ikke mindst 
iværksættere, klyngedeltagere vidensinstitutioner og andre aktører indenfor den digitale 
industri, som Jakob også ønsker at tilknytte gennem etablering af forskellige 
netværksgrupper omkring Lab`et. 

Vi tror, at man med fordel kunne forene kræfterne i en koordineret indsats, hvis primære 
formål det skulle være at markedsføre områdets mange fortræffeligheder overfor de 
ovenfor nævnte potentielle tilflyttere. 

 

Attraktive fordele 
 

Vi har tidligere, i vores brainstorming omkring opgaven identificeret følgende fordele, som 
kan markedsføres: 

 Favorable vilkår for etablering i form af Flex-pladser, Netværksskriveborde, mindre 
kontorlokaler i Innovest. 

 PLADS i en af landets mest erhvervsvenlige kommuner. (Nr. 5 på DI`s liste)  

 Erhvervslokaler og byggegrunde flere steder i kommunen, i tæt samarbejde med 
”salgsmedarbejderen” i Juridisk afdeling. 

 Adgang til iværksættervejledning, mentorordning og sparring med Erhvervsrådets 
konsulenter samt Lab-manageren. 

 Adgang til viden og sparring med professorer, Post-Doc`s samt PHD-studerende. 

 Adgang til tekniske testfaciliteter i LAB`et. 

 Adgang til flere veletablerede netværk af virksomheder i mange brancher. 

 Mulighed for medfinansiering via en etableret investorgruppe, som ønskes 
etableret. 
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I tillæg hertil kommer områdets mange fortræffeligheder, som omtales i PLADS 
markedsføringsmaterialet. Her tænkes især på adgangen til kvalificeret arbejdskraft, den 
gode erhvervsservice fra kommune og erhvervsråd, de gode etableringsmuligheder, og 
samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og jobcenteret m.m. 
 
Listen vil løbende blive opdateret og videreudviklet. 
 

Potentielle samarbejdspartnere 
 

Den måske vigtigste faktor i bestræbelserne på at tiltrække nye virksomheder, er måske i 
virkeligheden, at vi allerede har en række fremragende virksomheder, som er potentielle 
samarbejdspartnere for tilflytterne; og herigennem skabe grobund for de nye virksomheder 
i kraft af nye ordrer og nye kunder.  

I denne model er der alene fokus på tiltrækning af virksomheder fra andre dele af landet 
end RKSK. Netværkstanken og indsatsen for at hjælpe lokale virksomheder skal 
håndteres på anden vis. 

FN`s 17 verdensmål vil også være et tema, når potentielle virksomheder skal udvælges, 
og det er klart, at projekt ”Den Grønne Paraply” skal ind over dette projekt. 

 

Eksempler på virksomheder vi gerne vil have kontakt til kunne være: 

 Leverandører af robotteknologi, Droner, Vitual reality udstyr m.v. 

 Større konsulentvirksomheder 

 Underleverandør virksomheder til vind-industrien 

 Start-Up`s 

Figur 1 Brainstorm tavle 
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 Andre virksomheder som eksisterende lokale firmaer ønsker et tættere samarbejde 
med i området. Det kunne eksempelvis være Vestas eller Velux som har konkrete 
ønsker i forhold til underleverandører. 

 

Eksempelvis følgende: 

 

Virksomhed Arbejdsområde Begrundelse 

Cowi Rådgivningsvirksomhed Arbejder med Industri og 
Energi generelt 

Rambøll Konsulentvirksomhed Arbejder med 
konsulentvirksomhed 
generelt heriblandt byggeri 

Implement Konsulentvirksomhed Arbejder med Digitalisering 
og transformation 

Technicon Leverandør af komplette 
automations løsninger 

Samarbejder med mange 
virksomheder for deres 
leverancer. God 
ambassadør 

Bila A/S Robotleverandør Samarbejder med mange 
virksomheder for deres 
leverancer. God 
ambassadør 

Kawasaki Robotics Producerer robotter Producent, der giver 
adgang til robotter 

Unity Studios Software udvikler Leverer systemer til bl.a. 
digitale tvillinger 

Intellishore Digitalt implementering Startup rådgiver for den 
digitale rejse 

Azure Microsofts cloududbyder Microsoft ville være 
fantastisk at have i området 

Easy Robotics Kombinerer robotter med 
tvillinger 

Digital udvikler 

Alsmatik Producent Bruger digitale tvillinger i 
produktionen 

 

Andre ideer kunne være stipendiater til iværksættere og studerende. 
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Ressourcer / økonomi / ansvar 
 

Der er tidligere bevilget i alt kr. 250.000 pr. år fra Erhvervs- & Vækstudvalget i forbindelse 
med projektet omkring tiltrækning af virksomheder til området. Midler som for 2021 endnu 
ikke er bragt i spil. Danmarks Største Arbejdsplads-kampagnen skal evalueres med 
udgangen af 2021 og Erhvervsrådet varetager, via en projektmedarbejder, opgaven med 
at udbrede kendskabet til området. Stillingen er p.t. ledig. 

Ved at forene indsatserne som nævnt ovenfor, og ved, i første omgang, at gøre brug af 
allerede bevilgede midler, vil Erhvervsrådet kunne varetage opgaven via en 
projektmedarbejder i en deltids stilling på cirka 10 timer ugentligt.  

Projektmedarbejderen har til opgave at koordinere indsatsen overfor potentielle 
virksomheder i samarbejde med interne og eksterne konsulenter samt Labmanageren. 

Et samarbejde med en opsøgende medarbejder ansat i juridisk afdeling med ansvar for 
køb og salg af jord i Kommunen, kan med fordel etableres, således at man sikrer en 
optimal sagsbehandling f.eks. i forbindelse med grundsalg, godkendelser og anden 
sagsbehandling.   

Marketing / Salg 
 

De planlagte tiltag vil være en satsning både på målrettet marketingindsats og en 
koordineret salgsindsats.  

Første step vil være udarbejdelse af en marketingplan på strategisk, taktisk og operationel 
plan. Planen skal udarbejdes i et samarbejde mellem Erhvervsrådet og Ekstern udvikling, 
Ringkøbing-Skjern Kommune, på et møde, som er programsat til den 6. oktober 2021. 

Målet med markedsføringen er at tiltrække relevante emner, der kan viderearbejdes via 
nedenstående Task Force. 

Derudover tænkes en målrettet salgsindsats mod udvalgte målgrupper. Kontakten til de 
udvalgte virksomheder varetages af en person med indgående kendskab til området, 
hvorefter kontakten, som enten er et besøg hos virksomheden, eller et besøg i Innovest, 
varetages af en TASK-force bestående af Erhvervsdirektør, kommunaldirektør, 
Borgmester eller Viceborgmester, Lab manager og andre relevante personer; eller med 
andre ord sættes der altid det stærkeste og mest relevante team i forhold til den enkelte 
case.   

I første omgang udvælges 25 virksomheder, og når processen er godt i gang, foretages en 
evaluering for at vurdere effekten, og de opnåede resultater, inden yderligere aktiviteter 
iværksættes. Første evaluering foretages den 1. april 2022, og derefter hvert halve år. 

Effekten måles på antallet af virksomheder, som er i proces og som positiv overvejer at 
etablere sig i kommunen. Der er tidligere lavet en strategi for tiltrækning og fastholdelse af 
virksomheder i kommunen, i forbindelse med opstarten af PLADS kampagnen, og 
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måltallene herfra kunne eventuelt overføres, sammen med en tilrettet tidsplan. Dette 
konkretiseres af projektlederen. Indsatsen vil under alle omstændigheder have en effekt, 
da informationsmateriale og markedsføring af området finder sted, ligesom det på 
nuværende tidspunkt er tilfældet med PLADS-kampagnen. Forskellen er, at der nu også 
kobles en målrettet virksomhedskontakt på udenfor kommunen. 

Organisation - internt 
 

Rent organisatorisk forestiller vi os en meget agil og operationel struktur, hvor der billedligt 
talt er fokus på ”aktivitet fremfor analyse”. Mulighederne skal udnyttes bedst muligt i 
samarbejde med relevante ressourcer; både internt i Erhvervsrådet; men også i forhold til 
eksterne samarbejdspartnere – herunder ikke mindst selve LAB’et.  

En styregruppe etableres, bestående af Erhvervsdirektøren, Borgmesteren, 
Kommunaldirektøren, Stabschefen Viden og Strategi - samt 3 markante nuværende eller 
tidligere erhvervsledere. Erhvervsdirektøren har det overordnede ansvar for projektets 
gennemførelse. 

Den interne organisation og struktur forestiller vi os rent skematisk således: 

 

Projektledelse

Deltidsansættelse i RS 
Erhverv

•Marketing plan

•strategisk

•taktisk

•operationelt

•Udvælge 
virksomheder

Markedsføring

RS Erhverv 
kommunikationsafdeling

•PR

•Inbound marketing

•Landing page

•Video

•Remarketing 
(opfølgning)

•So-Me

•Hand out

•Power Point 
Præsentation

Kundekontakt

•Via opsøgende 
arbejde skaffes 
aftaler med 
virksomhederne.

•En Task Force 
udfører 
besøg/dialog.

Task Force
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Budget (overslag): 

 

Udgifter til projektledelse:   Kr. 200.000 
Konsulentbistand:   Kr.   50.000 
Marketing Eksternt jf. marketingplan  Kr. 150.000 
Øvrige udgifter   Kr.   50.000 
I alt    Kr. 450.000 
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