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Kommentarer til DI-Erhvervsklima 2021 
Kommunen er placeret på en 10. plads i den samlede placering. 

Dette års erhvervsklimaundersøgelse er metodisk bygget op på en ny måde og med nye spørgsmål og nye 

kategorier. Det betyder som Gitte Vesti, chefkonsulent fra DI udtrykker, at resultaterne ikke kan 

sammenlignes med forrige års resultater, men det er jo svært ikke helt intuitivt at knytte en reference og 

sammenligne med tidligere års resultater og indhold. 

Vi er i top 10, men i forhold til sidste år er vi gået 5 pladser tilbage, som DI også selv nævner på trods af, at 

de mener, at vi ikke kan sammenligne tilbage i tiden. 

De bedste resultater er: 

1. plads: Arbejdskraft  

2. plads: Overordnet erhvervsvenlighed - Rigtig godt!  

Der skal forbedres på: 

Den fysiske og digitale infrastruktur trækker stadig vores placering ned i denne undersøgelse. 

Ny kategori: 

Grøn udvikling får en samlet 46. plads. 

Men ser vi alene på virksomhedernes besvarelser, kommer på en 10. plads. 

Generelt: 

I Ringkøbing-Skjern Kommune har 83 virksomheder svaret på spørgeskemaundersøgelsen.  

Undersøgelsen er struktureret efter følgende kategorier: 

1. Overordnet erhvervsvenlighed 
2. Infrastruktur og transport 
3. Arbejdskraft 
4. Uddannelse 
5. Sagsbehandling 
6. Grøn udvikling 
7. Brug af private leverandører 
8. Digitale rammer 
9. Skatter, gebyrer og erhvervsarealer 
10. Information og dialog 

 

Kategorierne kan bestå af tre indikatorer 

1. Spørgsmål stillet til virksomheder 

2. Spørgsmål stillet til kommunaldirektøren 

3. Statistiske indikatorer fra officielle kilder 

Vægtningen af besvarelserne kan illustreres på følgende måde: 
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Enkelte kategorier har ikke alle tre indikatorer med. Når det fx drejer sig om kategorien Overordnet 

erhvervsvenlighed, hvor det kun er virksomhederne, der har svaret på spørgsmålene, så vægter deres 

besvarelse 100 pct.  

Et andet eksempel er kategorien Arbejdskraft. Her vægter statistik og spørgsmål til virksomheder hver især 

50 pct., da der ikke indgår nogen spørgsmål til kommunaldirektørerne i denne kategori. 

For så vidt angår svar fra kommunaldirektørerne gives kommunerne point, så de kommuner, der for et 

bestemt spørgsmål har angivet den bedste svarmulighed, får ét point, den næstbedste svarmulighed får 11 

point, og derpå gives 21, 31 og 41 point som følge af svarmulighedernes rangering. 

Hvad er vigtigst? 

I Ringkøbing-Skjern Kommune har de virksomheder, der har svaret på undersøgelsen peget på, at følgende 

er de vigtigste vækstvilkår: 

 

Uddybende kommentarer til de ti kategorier  

Overordnet Erhvervsvenlighed 
Her ligger vi på en 2. plads 

Det er en flot placering og kun overgået af Ikast-Brande Kommune. 

Der er dog en lille tilbagegang at spore i resultaterne over tid, som kan indikere, at kommunen skal holde 

fokus på den overordnede kommunikationsstrategi for at sikre, at virksomhederne stadig har en oplevelse 

af, at Ringkøbing-Skjern Kommune er en yderst erhvervsvenlig erhvervskommune, så virksomhederne bl.a. 

stadig vil være ambassadører for tiltrækning af virksomheder til kommunen. 
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Infrastruktur og transport 
Her ligger vi på en 64. plads. 

I den sidste DI-Erhvervsklimaundersøgelse lå kommunen faktisk endnu lavere - på en 76. plads.  

 

Regeringens infrastrukturudspil i foråret med ’kapacitetsudvidelse’ af Rute 15 mellem Ringkøbing og 

Herning er et resultat af mange års fokuseret indsats blandt politikere, embedsmænd og repræsentanter 

fra de lokale virksomheder for at rette op på udfordringen med kommunens infrastruktur. Mange 

beslutninger af betydning for infrastrukturen træffes af regionale, nationale og internationale 

beslutningstagere, som kommunen kun indirekte har mulighed for at påvirke. Såvel politikere, 

embedsmænd og virksomheder har derfor sammen arbejdet om at løse dette problem, som forhåbentlig 

snart vil få kommunen højere op på rangstien i forhold til den fysiske infrastruktur. 

 

Arbejdskraft 
Her ligger vi på en 1. plads. 

Der pågår løbende en stor indsats i kommunen for at imødekomme ønsket fra de lokale virksomheder om 

kvalificeret arbejdskraft. Det er flot. I uge 35 har der kørt et tema om mangel på arbejdskraft i medierne og 

bl.a. i P1-Morgen, hvor danske virksomhedsledere udtaler sig om, hvor svært det er at rekruttere 

medarbejdere. Samtidig nævnes den svære situation med at rekruttere og fastholde udenlandsk 

arbejdskraft, som Ringkøbing-Skjern Kommune er gode til at lykkes med jf. nedenstående statistik trukket 

af kommunens analyseteam i det sidste nyhedsbrev august 2021. 

 
  
Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
 

Nedenfor har fagområdet: Beskæftigelse listet de seneste tiltag og resultater i deres arbejde for at 

rekruttere arbejdskraft: 
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 Jobcentret/virksomhedsservice har i perioden januar – august 2021 bl.a. haft følgende: 
o 3314 virksomhedskontakter  
o Indhentet 553 jobåbninger og i 95% af jobåbningerne er der henvist kandidater 
o Jobåbningerne er i 65 % af tilfældene besat af formidlede kandidater fra Jobcentret.  

 

 I 2021 har Jobcenteret målrettet indsatsen mod at bruge uddannelsesløftet mere. Der er iværksat 
tiltag for ufaglærte borgere over 30 år, hvor der er fokus på, om borgerne har brug for 
opkvalificering inden for følgende 4 spor, hvor Virksomhedsservice har matchet 222 ledige 
kandidater i job i 2021: 

o SOSU-området 
o Servicebranchen – (Hotel, Restauration og Rengøring) 
o Bygge, anlæg  
o Metal, Produktion og lager 

 

 Sammenhængende erhvervsservice til virksomhederne gennem tværgående netværk på tværs af 

Ringkøbing-Skjern Kommune (Virksomhedskontakten) 

 Fælles strategisk samarbejde mellem de syv vestlige jobcentre (Struer, Lemvig, Holstebro, Skive, 

Ikast-Brande, Herning og Ringkøbing-Skjern) med det formål at sikre en optimal servicering af 

virksomhederne i områderne 

 KUBE er et frivilligt samarbejde mellem Beskæftigelse, Erhvervscenteret og Uddannelsescentret. 

KUBE er koordinerende for de fælles initiativer for erhvervs-, beskæftigelse- og 

uddannelsesområdet med hensyn til rekruttering.  

 Øget kendskabet til Virksomhedsservice gennem en målrettet kommunikationsstrategi på LinkedIn. 
Virksomhedsservice har en målsætning om 9000 månedlige LinkedIn visninger. Fra januar til August 
2021 har der i gennemsnit været 10547 visninger. 

 Udbredelse af Jobnet for Arbejdsgivere, så virksomhederne i højere grad selv melder jobordrer ind i 
systemet og i højere grad selv benytter Jobnet-databasen til at søge efter deres næste 
medarbejder.  

 Virksomhedsservice har i etableret ca. 200 fleksjob i 2021. (Dette er både ledige der selv finder job, 
og folk der er i fleksjob, men finder et nyt job. )  

 Projekt Langtidsrask som er et samarbejde mellem private og offentlige arbejdspladser, faglige 

organisationer, pensions- og forsikringsselskaber og Beskæftigelsesområdet med flere, om at 

udnytte de allerede eksisterende tilbud, der kan hindre sygemeldinger. 

 

Uddannelse 
Her ligger vi på en 12. plads 

Der er god grund til at anerkende kommunens lokale folkeskole, hvor kommunen ligger på en 10. plads i 

forhold til karakterer ved folkeskolens afgangseksamen. 

Kommunen er god til at understøtte samarbejdet imellem det lokale erhvervsliv og folkeskolerne. 

Kommunen har en bevidst strategi for at sende udskolingselever i erhvervspraktik, hvilket også 

understøtter rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. 

Der er et godt lokalt samarbejde mellem de enkelte skoler og virksomhederne. Det omfatter blandt andet 

virksomhedsbesøg og praktiksamarbejde. 
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Det gode lokale samarbejde understøttes i høj grad fra politisk side. I Børne- og familiepolitikken 2019 – 

2022 fremgår det således:  

”I Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker vi at give det enkelte barn mulighed for at udfordre og udvikle sine 

talenter, uanset fagområde. Vi forbereder de unge til et foranderligt arbejdsmarked, hvor der er brug for 

mennesker, som kan samarbejde, som er omstillingsparate, og som kan og tør arbejde innovativt og 

projektorienteret. Derfor prioriterer vi også erhvervspraktik og samarbejde med det lokale erhvervsliv højt.” 

I Ringkøbing-Skjern Kommune er det vigtigt, at der kan arbejdes innovativt i alle fag. Det er RKSK 
Makerspace et af svarene på. Makerspace er et kreativt værksted, der er organiseret, så det kommer alle 
elever i hele kommunen til gode. Her kan man gå til teknologien på en problemløsende og 
eksperimenterende facon og realisere sine idéer med teknikker som 3D-print, træsløjd, lodning og 
programmering.  
At øge andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse er et andet vigtigt politisk mål. I 2021 valgte 
27,1% af eleverne i 9. og 10. kl. en erhvervsuddannelse i Ringkøbing-Skjern Kommune mod 19,9% i landet 
som helhed. Den højere andel skyldes uden tvivl kommunens gode beskæftigelsesmuligheder for unge med 
erhvervsuddannelse – men også en målrettet indsats i samarbejdet mellem kommunens skoler og 
Ungdommens Uddannelsesvejledning, som blandt andet indebærer temadage i alle 7. klasser om lokale 
virksomheder, samt obligatorisk erhvervspraktik for alle elever i 9. klasse. 
Ringkøbing-Skjern Kommune har også valgt at lade en erhvervsskole stå for undervisningen i folkeskolens 
10. klasse efter overenskomst med kommunen. Herved får mange unge indblik i mulighederne på 
erhvervsuddannelserne, inden de skal træffe deres uddannelsesvalg. Derudover deltager den lokale 
erhvervsskole i samarbejdet omkring undervisningen i de obligatoriske praksisfaglige valgfag på 
kommunens folkeskoler. Herved får mange unge indblik i mulighederne på erhvervsuddannelserne, inden 
de skal træffe deres uddannelsesvalg. 
 

Kommunal sagsbehandling 
Her ligger vi på en 12. plads  

I DI’s tidligere erhvervsundersøgelser har vi tidligere ligget helt i top, men Teknik og Miljø har inden den 

kommende DI-Erhvervsklimaundersøgelse forberedt sig på, at der kunne komme en nedgang i placeringen 

på rangstien.   

Der har nemlig i det sidste år været rigtig travlt på byggesagsområdet. 

Det skal dog fremhæves, at de lokale virksomheder synes, kommunen gør det bedre end de statistiske data 

viser. Når virksomhederne bliver spurgt, så ligger kommunen på en 8.plads i forhold til kompetent og 

effektiv sagsbehandling i forbindelse med byggesager. I forhold til kompetent og effektiv sagsbehandling af 

virksomhedens miljøforhold ligger vi på en 7. plads. 

Land, By og Kultur har på trods af Covid-19 nedlukningen oplevet en generel stigende aktivitet inden for 

Teknik- og Miljøudvalgets område, som afspejler et voksende aktivitetsniveau i kommunen. 

Antallet af byggesager, plansager og grønne omstillingsaktiviteter såsom solcelleanlæg og energilandskaber 

var inde i en positiv udvikling i 2020/21. Et positivt aktivitetsniveau i det åbne land blev afspejlet i antallet 

af landzonesager, og godkendelsessager omhandlende erhvervsaktiviteter og sommerhussagerne fyldte 

også meget i 2020. 

Det positive aktivitetsniveau blev forstærket af den målrettede kommunale anlægsaktivitet i forhold til 

såvel vejanlæg og cykelstier som vedligeholdelse og udvikling af de kommunale ejendomme. 
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Antallet af indgåede byggesager i de sidste måneder af 2020 og de første måneder i 2021 har ligget på et 

niveau, der er ca. 20 % over tidligere år. Da byggesagsområdet omkring årsskiftet derudover var ramt af, at 

to byggesagsbehandlere søgte nye udfordringer, har der været en periode, hvor sagsbehandlingstiden har 

været noget længere, end det der tilstræbes. Efter stillingerne igen er blevet besat, og kommunen samtidig 

hen over sommeren kan se, at der ikke indgår helt så mange nye sager betyder det, at vi forhåbentlig snart 

igen kommer ned på acceptable sagsbehandlingstider.  

Igennem hele perioden har vi forsøgt at holde sagsbehandlingstiden nede på et fornuftigt niveau, når det 

drejer som om sager, der vedrører kommunens virksomheder. 

”Generelt gør vi en del ud af at signalere til vores virksomheder, at vi er klar til den tidlige dialog, så vi i 

fællesskab får taget hånd om de udfordringer, som en planlagt udvidelse eller etablering kan medføre”. 

Kommentarer fra Gunnar Frandsen, Byg og Miljø 

Grøn Udvikling 
Her ligger vi på en 49. plads 

Det er en ny kategori, hvor de statistiske indikatorer på især genanvendelse af affald trækker placeringen 

ned. 

Heldigvis er vores virksomheder positive i deres vurdering, og her kommer vi ind på top 10, når de vurderer 

os i forhold til at være bæredygtige og bidrage til virksomhedernes bæredygtige omstilling. Her har de 

seneste 7 års arbejde med vejledning af vores lokale virksomheder i forhold til grøn ressource optimering i 

projekter som GRO og nu især Ecsmv givet resultat.  

Det er også flot, at vi har opbygget bæredygtige og grønne udbud og indkøb og får en 10. plads på 

dette område.  

Land by og Kultur fortæller om følgende grønne tiltag: 

Sidst på året 2020 igangsatte vi i tæt samspil med de øvrige fagområder arbejdet med den kommende 

klimahandlingsplan, som vil sikre, at kommunen aktivt fremmer opfyldelsen af såvel de nationale 

klimamålsætninger som en vækstskabende grøn omstilling. 

På naturområdet er vores kommunale skove i 2020 blevet dobbelt-certificerede, så de nu både er PEFC og 

FSC-certificerede. Det har stor betydning for de lokale virksomheder, som arbejder med træ (TroldTekt), og 

som er afhængige af at drive virksomhed i en kommune med en klar grøn profil. 

Til slut skal nævnes, at siden 1990 har Ringkøbing-Skjern Kommune som område reduceret sit CO2 

udledning med hele 744.000 tons CO2-ækvivalenter. 

Brug af private leverandører 
Her ligger vi i top 10 med en 9. plads.  

Kommunens udbudsproces er grundig og informativ. Udbudsmaterialet har ord for at være mere 

brugervenligt end andre kommuners, hvilket gør det lettere for tilbudsgivere at gennemskue og dermed at 

afgive tilbud. 

Der er fokus på løbende forbedringer af udbudsområdet.  

I samarbejde med erhvervsrådet afholdes et årligt informationsmøde for kommunens erhvervs- og 

handelsvirksomheder, hvor der bl.a. informeres om kommunens kommende udbud, og vi går i dialog med 

de enkelte virksomheder for at høre om de har forslag til, hvordan vi kan forbedre kommunens service 

m.m.  
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Digitale rammer 
Her ligger vi på en 46. plads 

Ser vi på den digitale infrastruktur, så er der desværre en god årsag til, at vi rent objektivt scorer lavere end 

andre kommuner. 

Først de gode nyheder. Vi er som kommunal organisation dækket rigtigt godt ind med hurtig bredbånd på 

alle vores lokationer. Vi gennemførte allerede for en del år siden et initiativ, der sikrede fiberforbindelser til 

alle enheder. Vi hører også til blandt de kommuner i landet, hvor flest feriehuse har adgang til hurtig 

bredbånd. Den sidste opgørelse fra Energistyrelsen viser, at 98 % af kommunens feriehuse har adgang til 

bredbånd via fiber. Endelig så har indbyggerne i kommunens byer og landsbyer også i langt de fleste 

tilfælde adgang til hurtig bredbånd enten via fiber eller Kabel TV. 

Vores virksomheder giver os flotte tilbagemeldinger på denne indsats, som de ved, vi fortsat kæmper 

med at løse, og når det kommer til den digitale erhvervsservice, scorer de os til en 10. plads. 

Men selvom vi har set en markant udrulning af digital infrastruktur i RKSK de sidste seks år, så er vi stadig 

en af de kommuner, der har længst igen i forhold til at sikre alle borgere og virksomheder adgang til hurtig 

bredbånd. Det er særligt vores landområder, hvor der mangles hurtig bredbånd, og her rykker tallene sig 

for langsomt. Det er faktisk kun gennem bredbåndspuljen, at det er lykkedes, at give vores landområder 

adgang til hurtig bredbånd, og her har kommunens ildsjæle de sidste år været gode til at få projekter med i 

den nationale bredbåndspulje. Fra 2018-2020 har 13 projekter i kommunen samlet set opnået 22,283 mio. 

kr. i støtte fra den nationale bredbåndspulje. De 13 projekter omfatter i alt 967 adresser. Ringkøbing-Skjern 

Kommune har støttet de enkelte projekter med 1.000 kr. pr. adresse. 

Hvis vi kigger på de rene tal, så har 87 procent af kommunens borger og virksomheder adgang til en 

bredbåndshastighed på 100/30 Mbit/s, der pt. udgør målestokken for, hvornår man har hurtig bredbånd. 

Det kan synes højt, men rent objektivt har kun 10 kommuner en lavere dækningsgrad af hurtig bredbånd. 

I forhold til mobildækning, så er vi lige nu i gang med at gennemføre en måling af den oplevede dækning i 

kommunen. 

Med den nye undersøgelse vil vi se på, om der er sket en forbedring de seneste år – og hvilke områder der 

kræver en særlig indsats. 

 

Skatter, gebyrer og erhvervsarealer 
Her får vi en 10.plads. 

Det er lidt svært at kommentere på denne kategori. Det er også forventelige og genkendelige resultater. 

Vi kan især fremhæve virksomhedernes besvarelser, der giver os en 2. plads, når det drejer sig om 

’Hensyn til erhvervslivet i den lokale planlægning” 

 

Information og dialog med kommunen 
Her ligger vi på en 6. plads  

Det er et genkendeligt resultat fra foregående år. 
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Vi har fokus på dialog, involvering og etablering af offentlige og private samarbejde samt proaktiv dialog i 

sagsbehandlingen, der kendetegner kommunikationen både på politisk og kommunalt plan. 

Det eksisterende tværgående netværk: Virksomhedskontakten sikrer på et tværfagligt og 

tværorganisatorisk samarbejde i forhold til samarbejdet med erhvervslivet. 

Der er udviklet en virksomhedskontaktordning med én indgang. Virksomhedskontakt er en service for 

myndigheds-, arbejdskraft og jordforsyningsområdet. Der etableres en taskforce ved store 

virksomhedsudvidelser og vigtige forespørgsler. Denne ordning er implementeret i 2018, og der er en 

arbejdsgruppe, netværk og styregruppe, der følger denne ordning tæt. 

Der er fremstillet en virksomhedsfolder til at markedsføre kommunen som en attraktiv erhvervskommune 

og fortælle om virksomhedskontaktordningen. 

Her kommer en gentagelse af tidligere citat for at beskrive mindsettet i kommunen: 

”Generelt gør vi en del ud af at signalere til vores virksomheder, at vi er klar til den tidlige dialog, så vi i 

fællesskab får taget hånd om de udfordringer, som en planlagt udvidelse eller etablering kan medføre”. 

Gunnar Frandsen, Byg og Miljø 

 


