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DANMARKS
STØRSTE
ARBEJDSPLADS
DET ER IKKE KUN GRÆSSET, DER ER GRØNNERE
’Rekordernes år’ lyder pompøst, men 2018 var et regulært rekordår for Ringkøbing-Skjern
kommune og Erhvervsrådet, hvor blandt andet brandingindsatsen Danmarks Største Arbejdsplads har båret frugt: Flere opfatter vores kommune som et attraktivt sted at arbejde.
Og blandt vores nabokommuner forbinder de i højere grad end tidligere vores erhvervsliv
med ’grøn energi’. Med god grund. Det vil jeg uddybe i de tre 2018-rekorder, jeg har valgt at
fremhæve.
#1 Vi er Danmarks femte mest erhvervsvenlige kommune
Vores erhvervsklima er nu det femte bedste i landet, og vi springer – helt uhørt – 18
pladser frem på Dansk Industris prestigefyldte rangliste. Det skyldes blandet andet, at vi i
Erhvervsrådet har et fantastisk godt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune, både på
embedsniveau og politisk.
#2 Vi rundede 500 medlemmer
Vi har overgået medlemsmålsætning for 2018, for der står nu 541 lokale virksomheder bag
Erhvervsrådet, og flere er på vej. Den stigende interesse kommer blandt andet til udtryk til
vores arrangementer, hvor vi ofte må melde udsolgt, ligesom vi oplever stor opbakning til
projekter og faglige netværk. Fantastisk.
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#3 Vi er endnu grønnere
Vi har aldrig været grønnere end nu. Dugfriske tal viser, at 65,6 % af den energi, vi bruger
i kommunen, er fra lokalproduceret, vedvarende energi. Vision om at være selvforsynende i
2020 har aldrig været tættere på at blive realiseret. Men vi stopper ikke her. Sammen kan vi
skabe Danmarks grønneste erhvervsliv, når vi tænker i cirkulær økonomi, bæredygtighed og
selvfølgelig (mere) grøn energi.
Med andre ord: Danmarks Største Arbejdsplads skal også have det grønneste græs.
Vi glæder os til at samarbejde med dig i 2019
Hans Jørn Mikkelsen
Erhvervsdirektør
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ERHVERVSRÅDET GAV
MIG MODET TIL AT
BLIVE IVÆRKSÆTTER

Inger Bech
grundlagde i 2017
sin virksomhed
Mobilfilm, hvor hun
tilbyder at brande
andre virksomheder
gennem små film
til hjemmesider og
sociale medier. Det
var for Inger Bech
en stor beslutning
at springe ud som
iværksætter, og havde det ikke været for
Ringkøbing-Skjern
Erhvervsråds hjælp,
havde hun ikke
turde gøre det.

- Når man starter egen virksomhed, er man rigtig dygtig til det,
man vil iværksætte, men der er en masse ting uden om det,
man også skal have styr på. Erhvervsrådet kan svare på alle de
spørgsmål jeg har om blandt andet revisor, regnskab og forsikringer, og det giver mig en tryghed. Jeg ved, at jeg altid kan ringe til
dem, hvis jeg har brug for rådgivning, og har de ikke selv et svar,
så finder de hurtigt andre, som kan hjælpe mig. Jeg bliver aldrig
ladt i stikken – de finder altid en løsning, fortæller Inger Bech.
Hun tilføjer, at det samtidig sparer hende for en masse ressourcer
og frustrationer, når hjælpen kun er ét opkald væk.

Inger Bech har brugt Erhvervsrådet til
sparring på sin forretningsmodel og sammensætning af ydelsespakker, men hun har
også deltaget i forskellige arrangementer,
der har hjulpet hendes forretning i gang.
VIDSTE DU:
At Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd tilbyder gratis vejledning til alle
iværksættere i Ringkøbing-Skjern Kommune? Udover iværksættervejledning råder Erhvervsrådet også over et åbent iværksættermiljø
i Innovest. Her kan iværksættere og mindre virksomheder leje et
skrivebord til en god pris og samtidig have nem adgang til sparring
og vejledning.

Læs mere på rserhverv.dk/bord
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- Jeg har deltaget i fyraftensmøder, hvor jeg har netværket og
mødt andre virksomheder. Det har været en fantastisk mulighed
for at skabe omtale, dele erfaringer og sparre med andre.
Erhvervsrådet hjalp mig også i gang med at finde en kundekreds
og møde virksomheder, der kunne bruge mig, fortæller Inger
Bech. Hun anbefaler derfor også andre iværksættere at gøre
brug af Erhvervsrådet.
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- Erhvervsrådet arbejder meget professionelt, og det skaber
tryghed. Alle spørgsmål er velkomne, og det gør, at man bliver
lidt mere modig som iværksætter.
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CAREER CAMPUS
CAREER CAMPUS GJORDE DET NEMT AT FLYTTE HERTIL
Maria Kjærgaard flyttede ind på Career Campus 1. august 2018, fordi
hun fik en praktikplads hos Naturkraft i Ringkøbing. Efter praktikopholdet blev hun tilbudt ansættelse, og der var hun blevet så glad for
sit værelse, at hun valgte at blive boende.
- Career Campus giver mulighed for hurtigt at etablere et bredt netværk, når man er tilflytter. Jeg kommer fra Aarhus, og havde jeg fundet en lejlighed i byen, så tror jeg ikke, jeg ville have haft overskud til
at opsøge nye mennesker. I Career Campus er det nemt at socialisere sig. Vi har et fælles køkken, hvor
folk snakker på kryds og tværs af alder, kultur og faglighed. Det er meget lærerigt, og jeg får indblik i
forskellige menneskers liv og syn på verden, fortæller Maria Kjærgaard.
En af de største fordele ved at bo på Career Campus er ifølge Maria Kjærgaard, at det hele kommer
som en samlet pakke, hvilket har givet hende mere tid til at fokusere på sit arbejde.
- Det er nemt og bekvemt at flytte ind. Værelset er møbleret, og der er køkkenting, internet og mulighed
for at gå i fitness og svømmehal. Der bliver sørget for alt, og opstår der udfordringer, kontakter man blot
pedellen, som får styr på tingene. Det har givet mig ro og tid til at fokusere på mit arbejde og studie, og
jeg tror ikke, jeg ville have fået det samme udbytte, hvis ikke jeg havde haft mulighed for at bo her, siger
Maria Kjærgaard.

VIDSTE DU:

Trygheden ved at have en sikker base, har også givet Maria Kjærgaard et godt udgangspunkt for at
opleve Ringkøbing.

Huslejen er billig og inkluderer vand, varme og rengøring af fællesarealer. Atmosfæren er international – sidste år boede der 11
forskellige nationaliteter på Career Campus.

- Jeg fik tid til at opleve og forelske mig i byen og de menneskerne, der lever i den. Jeg har lyst til at slå
rødder i Ringkøbing, og derfor vil jeg også anbefale andre at gøre brug af tilbuddet. Det er en fantastisk
mulighed for at få et stort netværk og lære byen at kende.

Læs mere på rserhverv.dk/campus
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At Career Campus er et erhvervsbofællesskab til vidensmedarbejdere, der har behov for midlertidig indkvartering?
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GRO

ERHVERVSPOLITIK

Global Castings er leverandør af støbte maskinkomponenter til vindmølleindustrien i
Europa og Kina. De er specialiserede i serieproduktion til on- og off shore af færdigstøbte
produkter. Her tilbyder de støbning, bearbejdning, overfladebehandling og montage.

NETVÆRK MOTIVERER
TIL ENERGIOPTIMERING
Siden efteråret 2017 har Global Casting deltaget i et energinetværk arrangeret af Erhvervsrådet fra Ringkøbing-Skjern, hvor
lokale virksomheder samles og udveksler erfaringer.

- Vi sætter selv dagsorden til møderne. Det gør, at vi får
diskuteret reelle problemstillinger, og at alle virksomheder
er veloplagte og interesseret i at bidrage. Ringkøbing-Skjern
Erhvervsråd er ligeledes gode til at hjælpe og bakke op om
møderne. De er tovholdere på indkaldelserne og organiseringen,
så man føler sig altid i trygge hænder, når man skal afholde
møderne. Det skaber ligeledes struktur, som medvirker til at
effektivisere og berige netværket, afslutter Lars Jørgensen.

Energinetværket drives i samarbejde med Ringkøbing-Skjern
Kommune og er et led i GRO-projektet. Her har lokale virksomheder mulighed for at hente inspiration og sparre med andre
virksomheder om proces- og energioptimering.
- Netværksmøderne giver os inspiration til, hvordan vi kan
arbejde med miljøforbedringer i hverdagen. Vi kommer ud
og ser, hvordan andre virksomheder arbejder med deres
energioptimering, og det giver motivation og ny energi til selv
at fokusere på at optimere vores eget forbrug i virksomheden,
fortæller sikkerheds- og miljøkonsulent ved Global Castings, Lars
Jørgensen

VIDSTE DU:
At GRO kan tilbyde din virksomhed et gratis og uforpligtende
besøg af en uvildig og kompetent energirådgiver? Rådgiveren
kan gennemgå jeres energiforbrug og foretage en beregning af
besparelsespotentialet.

Til møderne definerer virksomhederne selv indholdet, hvilket er
med til at sikre aktualitet, ejerskab og relevans for virksomhederne.

Læs mere på rserhverv.dk/GRO
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ER EN SELVSTÆNDIG ORGANISATION
FOR ERHVERVSLIVET I
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE
Vi er sat i verden for at fremme vores medlemmers og erhvervslivets interesser. Faktisk spiller Erhvervsrådet en rolle i alle
kommunale tiltag, som har indflydelse på kommunens erhvervsliv.
Det drejer sig om input til vækst- erhverv og fødevarepolitikken
samt input til videnstrategien, deltagelse i møder med regionale
og nationale politikere og organisationer i forhold til eksempelvis
lobby for trafikal infrastruktur, etablering af virksomhedskontakten i kommunen og meget andet.

erhvervslivets sag og sikre en erhvervsvenlig udvikling i vores
område. For kun sammen står vi stærkt.

VIDSTE DU:
At Erhvervsrådet er tovholder på en gruppe, der arbejder på at få
opgraderet Rute 15 i vores kommune. I 2018 fik vi en VVM-redegørelse for ruten på finansloven og målet er nu at holde politikerne til
ilden, så redegørelsen også fører til den nødvendige vejudvidelse.

Det er derfor i alle virksomheders egen interesse, at vi har et
stærkt erhvervsråd i Ringkøbing-Skjern Kommune, som kan tale
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NY VIDEN

ERHVERVSRÅDET
KENDER LOKALOMRÅDET
Astrup Group A/S er en familieejet virksomhed, som designer,
producerer og forhandler kvalitetslegetøj med fokus på et højt
pædagogisk indhold. De har samarbejdet med Ringkøbing-Skjern
Erhvervsråd om at udvikle forretningen og afsøge nye vækstmuligheder.

- Sidste år ville vi gerne udvikle og nytænke virksomheden.
Erhvervsrådet hjalp os med at tænke i nye baner. Workshoppen
resulterede i, at gamle vaner blev brudt, og nye muligheder så
dagens lys. Medarbejderne følte sig også som en større del af
udviklingen, da de fik lov til at byde ind med ændringsforslag.
Det var virkelig godt givet ud, siger direktør Poul Erik Pedersen.

- Det har været en positiv oplevelse for os. Erhvervsrådet er engageret, og de har lyst til at hjælpe med virksomhedens udvikling.
De sætter sig ind i vores behov, finder løsninger på udfordringer
og prikker til os, så vi kommer ud af vores komfortzone. Derudover kender de lokalområdet godt og er nemme at få fat i.

Kontakt til studerende og rekruttering af nye medarbejdere er
også punkter, hvor Erhvervsrådet har hjulpet Astrup Group.

- Erhvervsrådet har fungeret som bindeled
mellem vores virksomhed og de studerende. Det har været meget givende for virksomheden at få studerende ind, som kan se
os med nye øjne og komme med input, der
sætter tankerne i gang.

Astrup Group har blandt andet brugt Erhvervsrådet til at afvikle
en workshop, hvor Astrup Groups ejere sammen med deres
medarbejdere udviklede virksomhedens værdier og det fremadrettede fokus.

Samtidig har Erhvervsrådet gjort rekrutteringsprocessen af nye
medarbejdere kortere og nemmere. De kender vores virksomhed
og ved, hvilke medarbejder der vil passe godt ind i virksomheden, siger Poul Erik Pedersen og anbefaler andre virksomheder
at benytte sig af Erhvervsrådet.

VIDSTE DU:
At Erhvervsrådet kan tilbyde en matchmaker, der kan hjælpe dig
med at matche din virksomhed med studerende fra landets uddannelsesinstitutioner? Vi hjælper med alt lige fra den indledende
kontakt, til projektopslag og frem til match.

Læs mere på rserhverv.dk/nyviden
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CENTER FOR FØDEVAREUDVIKLING

VIRKSOMHEDSSERVICE

ERHVERVSRÅDET
ER EN EKSTRA
RESSOURCE I HUSET

FØDEVARER
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FOODZONE I FØDEVAREPARK SKJERN ENGE
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…er beliggende i hjertet af det vestjyske landbrugsland, med produktionen af råvarer lige
uden for døren. Fødevareparken er ejet af tre vestjyske fødevarevirksomheder, Økogårdene
Skjern Enge, Funkisfood og Westergaards Hotel, der overtog nøglerne til de 10.000 m2 den 1.
januar 2016.
I midten af fødevareparken ligger Foodzone, der er drevet af Erhvervsrådet.
Her kan fødevareproducenter få afprøvet deres idéer, samt få sparring om opstart af deres
virksomhed. Foodzone er også rammen for et attraktivt iværksættermiljø, en kulinarisk
rugekasse hvor fødevareideér kan testes, afprøves og udvikles i mindre skala.
Stedet rummer produktionsfaciliteter til større fødevarevirksomheder, der gør det nemt at
skalere produktionen op, når det blive nødvendigt. Erhvervsrådet arbejder på, at Fødevareparken desuden skal være omdrejningspunktet for et attraktivt og samarbejdende netværk
med en fælles afsætningskanal til det professionelle marked.

Følgende virksomheder er allerede flyttet ind i Fødevarepark Skjern enge:
• Funkisfood
• Pakkeriet.dk
• Økogårdene
• Butikken

• Din Insektbutik
• Kochens Catering
• Nødderisteriet
• Danifood

HS Tarm A/S er en
danskejet virksomhed, som sælger
varmeløsninger til
private boliger.
De har brugt
Ringkøbing-Skjern
Erhvervsråd til
sparring på aktuelle
emner og udfordringer i virksomheden
samt til strategisk
medarbejderuddannelse og udvidelse
af netværk.

- Erhvervsrådet har folk med gode kvalifikationer og erfaring.
De kommer med en ydmyghed og forståelse for vores hverdag,
men de udfordrer os også, så vi tænker i nye baner, hvilket
skaber udvikling og fornyelse i virksomheden, fortæller direktør
Hans M. Sørensen.
HS Tarm har deltaget i to netværksgrupper henholdsvis om
salg og energi, og i begge grupper har de opbygget relevante
kontakter, fået indsigt i andre virksomheder samt fået åbnet op
for dialog og nye input.
- Erhvervsrådet forstår at sætte virksomheder, der har lignende
problemstillinger sammen. Det gør, at alle deltagere er motiverede og åbne for at diskutere forskellige ideer og løsninger.
Det fungerer også godt, når Erhvervsrådet er tovholder. De står
for koordination, tema for dagen og at følge op, siger Hans M.
Sørensen. Gennem Erhvervsrådet har HS Tarm fået kendskab
til relevante projekter, programmer og tilbud, som de ellers ikke
ville have haft mulighed for at sætte sig ind i.
- Erhvervsrådet er blevet en ekstra ressource i huset. Ud fra
vores ønsker og udfordringer finder de relevante tiltag og forklarer konkret, hvilken værdi tiltagene kan have for netop vores
virksomhed. Det er også de samme konsulenter, som møder op
hver gang, og det betyder, at vi ikke skal starte forfra, men kan
fortsætte, hvor vi sluttede sidst. De er altid godt forberedte og
har respekt for vores tid, siger Hans M. Sørensen. Han anbefaler
andre at anvende Erhvervsrådet, hvis de ønsker at få viden og
udnytte de tilbud, der er tilgængelige.

VIDSTE DU:

VIDSTE DU:
At Erhvervsrådet snart lancerer et digitalt fødevareunivers? Det digitale fødevareunivers skal være
formidlingskanalen, der visuelt spændende og inspirerende viser og giver brugerne og læserne et
indblik i alt det, der sker på fødevareområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere på rserhverv.dk/foodzone

12

At alle Erhvervsrådets konsulenter er uddannede til at kunne hjælpe
dig med et gennemsyn af din virksomhed? Vi anvender et værktøj
kaldet Væksthjulet, som gør at vi kan udfordre dig på en række
emner, som har betydning for vækstmulighederne i virksomheden.
Når først virksomhedens udfordringer og vækstpotentiale er identificeret,så lægger vi sammen en plan for det videre forløb. Her
stiller vi gerne vores store netværk til rådighed, så du bliver koblet
sammen med den helt rigtige ekspert eller organisation.
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KUBE / HANSEN & LARSEN

HANSEN & LARSEN
HAR FÅET GLADERE
MEDARBEJDERE

Gennem KUBE har virksomheden fået hjælp med rekruttering af medarbejdere og kendskab til
mulige støtteordninger, men særligt hjælp til uddannelsesplanlægning og efteruddannelse af
deres medarbejdere har skabt værdi for virksomheden.
- Konsulenter fra KUBE har talt med alle vores medarbejdere om deres ønsker for fremtiden, og
hvilke kompetencer de gerne vil erhverve sig. Det har medført, at vi har fået lavet et kursuskatalog, som gør det lettere at sende medarbejderne på kurser, der er relevante for både
medarbejderne og virksomheden. Det har givet os gladere og mere motiverede medarbejdere,
der føler sig både anerkendt og hørt. De udvikler og dygtiggøre sig gennem kurserne, og det
kan mærkes på arbejdspladsen i hverdagen, siger kontorassistent Lene Gadgaard.
Hansen & Larsen A/S har blandt andet fået tilbudt et ordblindekursus til deres medarbejdere,
hvilket flere af dem har gjort brug af. Derfor er Lene Gadgaard heller ikke i tvivl om, at hun vil
anbefale andre virksomheder at anvende KUBE.
- Vi har fået øjnene op for en hel ny verden af muligheder med KUBE. Det er nærmest en
åbenbaring for os, og så er det endda utrolig nemt at gå til. Vi har én bestemt kontaktperson
tilknyttet, som vi ugentlig skriver med, og som en gang om måneden dukker op i virksomheden.
Det sikrer, at udfordringer bliver løst, når de opstår, og vi får hjælp, når det er aktuelt. Det er en
kæmpe hjælp og støtte i hverdagen, og noget jeg bestemt vil anbefale andre at gøre brug af.

VIDSTE DU:

Hansen & Larsen A/S er en lokal, familieejet bygge- og
entreprenørvirksomhed i Skjern, som har gjort brug af KUBEprojektet, der tilbydes af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.
14

At KUBE er til for alle virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune?
KUBE er et samarbejde mellem Erhvervsrådet, Jobcentret og Uddannelsescentret i Ringkøbing-Skjern
Kommune. Et besøg fra en KUBE-konsulent kan give et kvalificeret 360 graders eftersyn af din
virksomhed, samt afdække potentialer i din virksomhed, der kan foldes ud.

Læs mere på rserhverv.dk/kube
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ARRANGEMENTER OG NETVÆRK
Business Brunch, virksomhedsbesøg, ehandelsnetværk og meget
andet. Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd tilbyder en lang række
arrangementer, hvor der er fokus på forskellige aktuelle temaer.
Formålet med vores events er at give dig og din virksomhed
sparring, inspiration, viden og ikke mindst muligheden for at
udvide dit erhvervsnetværk.
Eksempelvis har vi god succes med vores Business Brunches,
hvor netop det uformelle netværk er et vigtigt element. Vi
faciliterer også flere erhvervsnetværk med fokus på forskellige
emner, som eksempelvis energioptimering, salg og ehandel.
Vi har konstant antennerne ude, således vores events afspejler
erhvervslivets aktuelle udfordringer, nye muligheder samt

RINGKØBINGSKJERN

tendenser, som bør have erhvervslivets interesse. Dette betyder
at der løbende kan tilkomme nye events på programmet.
Har du en idé til et emne, der kunne være interessant for din
virksomhed, så tøv ikke med, at kontakte os.
Bliv medlem – det betaler sig
Vores arrangementer og netværk er selvfølgelig målrettet vores
medlemmer og som regel opnår medlemmer en reduceret pris på
deltagelse i netværk og arrangementer ved Erhvervsrådet.
Er du ikke medlem endnu? Så gå ind på rserhverv.dk/blivmedlem
og læs mere om fordelene ved et medlemskab af RingkøbingSkjern Erhvervsråd.
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