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Erhvervspolitik 
Ringsted – en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet 

 

 

 

” 

Vi vil gøre det nemt  

for virksomheder  

at komme i gang  

og komme videre 

 

” 
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Indholdsfortegnelse 
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I Ringsted er virksomhederne ”midt i mulighederne” 
 

Ringsted er en stærk erhvervskommune med en række erhvervsmæssige styrker og spændende internationale 

virksomheder, der klarer sig godt både på hjemmemarkedet og i udlandet. Ringsted Kommune ligger i top i Regi-

on Sjælland, når vi ser på antallet af arbejdspladser. Og vi har en omfattende ind- og udpendling af medarbejde-

re til virksomheder i kommunen og til resten af Sjælland. I Ringsted er virksomhederne ”midt i mulighederne”. 

 

Selvom Ringsted allerede er en stærk erhvervskommune er ambitionerne for udviklingen høje. Derfor har Byrå-

det vedtaget en vision for kommunen, hvor erhvervslivets vilkår og udvikling står centralt under overskriften 

”Ringsted – en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet”. 

 

Lokal vækst = lokal velfærd 

Her i erhvervspolitikken udfolder vi de temaer og initiativer, som vi vil arbejde med i de kommende år. Målet er, 

at skabe gode vilkår for erhvervslivet. Det vil vi gøre uanset om vi møder virksomhederne i forbindelse med til-

ladelser, tilsyn eller tilbud om service og samarbejde. I Byrådet er vi bevidste om, at vækst og udvikling er en 

grundlæggende forudsætning for den lokale velfærd. Den lokale velfærd bygger på et stærkt og konkurrence-

dygtigt erhvervsliv og en arbejdsstyrke, der matcher virksomhedernes behov. Sammen vil vi skabe gode ar-

bejdspladser i et rummeligt arbejdsmarked. 

 

4 temaer => 8 initiativer  

Erhvervspolitikken er struktureret omkring fire temaer, der hver omfatter to initiativer. Overskrifterne for tema-

erne hænger direkte sammen med Byrådets vision. Det giver mulighed for en mere effektiv prioritering af poli-

tikkens initiativer – og dermed et bedre grundlag for at skabe mærkbare resultater. Opdelingen i temaer og ini-

tiativer sikrer desuden sammenhæng og synergi i arbejdet inden for Erhvervspolitikken, og det synliggør koblin-

gen til visionen og andre af kommunens politikker. 

 

Eksisterende styrkepositioner er vores grundlag 

Som Byråd vil vi arbejde for, at Ringsted er en attraktiv kommune for nye virksomheder – og vi vil arbejde aktivt 

for at tiltrække nye virksomheder. Samtidig vil vi have et særligt fokus på at stimulere udviklingen inden for de 

eksisterende virksomheder i kommunen – og særligt inden for de stærke, lokale brancheområder Byggeri, Føde-

varer, Transport og Handel. Disse brancher har gunstige vilkår for vækst her. Det skyldes, at de har fordel af 

Ringsteds centrale placering og af at virke i et miljø med lignende virksomheder. På tværs af brancher er der 

mange industrivirksomheder i Ringsted Kommune, og til trods for mange års udflytning, er der nu tegn på frem-

gang. Danske industrivirksomheder kan noget særligt i forhold til specialisering, udvikling på tværs af faggræn-

ser, trimning af produktionen, og de har en innovativ og helhedsorienteret tilgang til forretningskoncepter og 

kunderelationer - og netop nogle af disse virksomheder ligger i Ringsted. Det vil vi understøtte og bidrage til at 

udbrede til andre virksomheder og brancher. 
 

Fra politik til aktiviteter i fællesskab 

Erhvervspolitikken bygger på et fundament af analyser og undersøgelser af vækstvilkår i Ringsted Kommune og 

generelle erhvervsudviklingstendenser. Erhvervspolitikken er blevet til i tæt dialog mellem Byrådet, Ringsted 

Erhvervsforum og virksomheder i Ringsted Kommune. Denne dialog ønsker Byrådet skal fortsætte, så erhvervs-

politikken kan omsættes i fælles initiativer og aktiviteter. I fællesskab kan vi skabe en unik position for samar-

bejde og vækst i erhvervslivet! 

 

Ringsted Byråd, xx-måned 2015 
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Temaer og initiativer i Ringsted Kommunes erhvervspolitik 
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TEMA 1 

EN UNIK PLACERING MIDT I MULIGHEDERNE 

Vi vil styrke og synliggøre Ringsteds placering midt i Sjællands-metropolen 

 

Ringsted er centralt placeret midt på Sjælland og er allerede et vigtigt knudepunkt. Her krydser den øst-

vestgående og syd-nordgående jernbanetrafik, og vejnettet forbinder Ringsted med alle større nabobyer. Fra 

motorvej E20 har op mod 50.000 trafikanter dagligt direkte udsyn til attraktive erhvervsarealer og Danmarks 

eneste outletby – Ringsted Outlet. Og med to afkørsler behøver der ikke være langt fra tanke til handling for 

forbipasserende. 

 

Ringsteds position som knudepunkt bliver styrket i de kommende år. Det sker i kraft af den faste forbindelse 

under Femern Bælt, der åbner mulighed for at tiltrække virksomheder, som ønsker fysisk fodfæste i den nye 

samlede Sjællands-metropol. Og det sker i kraft af den nye jernbanelinje fra Ringsted til København over Køge, 

der gør det muligt at reducere rejsetiden fra København til Ringsted til under 30 minutter. Den nye infrastruktur 

vil øge arbejdskraftens mobilitet på hele Sjælland, og det vil gøre Ringsted endnu mere attraktiv både i forhold 

til erhvervsudvikling og bosætning.  

 

For at få det bedste ud af de nye muligheder vil vi arbejde aktivt med interessevaretagelse, der kan styrke Ring-

sted Kommunes position, og vi vil markedsføre Ringsted gennem målrettede samarbejder og kampagner. 

 

INITIATIV 

Styrket position 

Byrådet er ikke alene om at træffe beslutninger, der kan få mærkbar indflydelse på Ringsted Kommunes fremtid. 

Det gælder også en lang række beslutninger, der træffes på nationalt og regionalt niveau, hvor der ofte er for-

skelligrettede interesser på spil, som skal vejes af i forhold til hinanden. Gennem et tæt samarbejde med er-

hvervslivet og ikke mindst Ringsted Erhvervsforum vil Ringsted Kommune skabe strategiske alliancer i sager, 

hvor lokale interesser går hånd i hånd. På den måde kan Ringsted få en stærkere stemme til fælles gavn og glæ-

de. 

 

Mål: Initiativet skal skærpe det fælles fokus mellem kommune og erhvervsliv på, hvilke nationale og regionale 

beslutninger der kan få afgørende, strategisk betydning for Ringsteds fremtid. Det skal sikre, at de centrale be-

slutningstagere kender Ringsted Kommunes ønsker, og at de har adgang til den relevante lokale viden. 

 

INITIATIV 

Målrettet markedsføring 

Konkurrencen om at tiltrække og fastholde virksomheder stiger, og det er derfor nødvendigt som kommune at 

have en skarp og præcis profil, der kan tiltrække investorers opmærksomhed gennem en fokuseret markedsfø-

ringsindsats. Med forbindelsen under Femern Bælt får Ringsted i højere grad sat en prik på det store europa-

kort. Det åbner for nye muligheder, men også for trusler hvis ”prikken” ikke bliver tegnet tydeligt nok. Ringsted 

er for lille til at få opmærksomhed på den internationale scene alene, men ved at samarbejde inden for en stør-

re geografi bliver det nemmere at åbne dørene til det internationale marked. De virksomheder, der allerede 

ligger i Ringsted Kommune, er et af de stærkeste salgsargumenter for at tiltrække nye virksomheder. Markeds-

føringen skal derfor ske i samarbejde med markante, markedsledende lokale virksomheder. 

 

Mål: Initiativet skal formidle Ringsteds kvaliteter som erhvervskommune, så de bliver synlige regionalt, nationalt 

og internationalt. På den måde får erhvervslivets beslutningstagere let adgang til de oplysninger, der skal til for 

at træffe beslutning om fx lokalisering af en ny virksomhed her. Målet er, at Ringsted Kommunes erhvervsprofil 

bliver formidlet tydeligt, bl.a. gennem co-branding med eksisterende virksomheder. 
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TEMA 2 

INNOVATION GENNEM SAMARBEJDE, NETVÆRK OG KLYNGER 

Vi gør den enkelte virksomhed stærkere ved at bruge vores fælles styrker og viden 

 

Der findes meget viden og værdifuld erfaring i hver enkelt virksomhed, og det udgør et betydeligt innovations-

potentiale, hvis det bliver delt og udviklet. Det gælder i netværk på tværs af brancher, hvor netop forskellighe-

den kan bidrage til fælles læring. Det gælder også for klyngesamarbejder inden for specifikke brancheområder, 

hvor vidensdeling kan danne rammen om udviklingsprojekter. Ud over gevinsterne for den enkelte virksomhed 

kan et klyngesamarbejde skabe grundlag for at tiltrække yderligere virksomheder., Dermed kan samarbejdet 

styrke de eksisterende værdikæder og gøre styrkepositionen mere robust. 

 

Desuden ligger der et betydeligt vækstpotentiale i øget kommercialisering af den viden, som findes på vidensin-

stitutioner og i offentlige virksomheder, der ikke selv har forudsætninger eller incitamenter til at udnytte dette 

potentiale. Som kommune kan vi agere bindeled mellem de institutioner, der besidder viden, og de virksomhe-

der, der kan omsætte den til forretning. Desuden kan vi stille kommunens egen organisation til rådighed for fx 

markedstest, og vi kan indgå som sparringspartnere i produktudvikling rettet mod offentlige kunder fx inden for 

velfærd og omsorg. 

 

Derfor vil vi inspirere og facilitere vidensdeling mellem virksomheder, erhvervsuddannelser og vidensinstitutioner 

gennem netværk og klyngeinitiativer. Og vi vil være åbne overfor samarbejder, hvor kommunens viden kan bi-

drage til udvikling af kommercielle forretningskoncepter. 

 

INITIATIV 

Vækst via vidensdeling 

Gennem Ringsted Erhvervsforum er der allerede gode erfaringer med netværk på tværs af brancher, hvor lokale 

virksomheder, kommunen og erhvervsuddannelserne deler deres viden og sparrer med hinanden inden for te-

maer som fx ledelse, CSR og sociale medier. Det er en arbejdsform, som skal fortsætte og udvikles efterhånden, 

som behovene ændrer sig. En klynge kan etableres med afsæt i en eksisterende erhvervsmæssig styrke og for-

udsætter samarbejde inden for et større geografisk område. Klynger kan organiseres forskelligt i forhold til de-

res formål, men bygger på en grundlæggende tanke om, at samarbejde giver fælles styrke. Ringsted Kommune 

vil aktivt deltage i oprettelsen af brancheklynger på regionalt og nationalt niveau, der retter sig mod de lokale, 

stærke brancher. Det kan danne rammen om fornyelse og udvikling i de virksomheder, som gennem klyngeiniti-

ativet får adgang til inspiration, værktøjer og samarbejdspartnere, der kan forbedre deres konkurrencesituation. 

 

Mål: Initiativet skal bidrage til, at lokale virksomheder deler deres viden og erfaringer i netværk, og at virksom-

heder fra Ringsted Kommune får mulighed for at indgå i relevante klyngeinitiativer, der kan betyde, at de kom-

mer til at stå stærkere i markedet. 

 

INITIATIV 

Samarbejde mellem offentlige og private virksomheder 

Der findes flere forskellige former for samarbejde mellem offentlige og private virksomheder, og flere forskellige 

formål såsom indkøb, konkurrenceudsættelse, frit valg, offentligt-privat partnerskab (OPP) og offentligt-privat 

innovationssamarbejde (OPI). Ringsted er i dag en af de kommuner, der konkurrenceudsætter flest kommunale 

opgaver, og vi har gode erfaringer med at samarbejde med private leverandører. Det er et godt udgangspunkt 

for, at Ringsted Kommune fremover vil indgå i mere udviklingsorienterede samarbejdsprojekter. Her handler det 

ikke først og fremmest om at få løst en opgave bedst og billigst for kommunen. Det handler også om at fremme 

innovation og skabe grundlag for udvikling af nye ydelser og produkter og øget beskæftigelse i de lokale virk-

somheder.  
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Mål: Initiativet skal starte samarbejder mellem virksomheder, vidensinstitutioner og kommunen med det formål 

at bygge bro fra praktisk og teoretisk viden til virksomheder, der kan kommercialisere de løsninger, der bliver 

udviklet. 
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TEMA 3 

GODE RAMMER OM ET GODT ERHVERVSLIV 

Vi vil sikre attraktive erhvervsarealer og skabe gode tilbud og oplevelser for borgere, medarbejdere og besøgen-

de.  

 

Det er godt at drive virksomhed i Ringsted Kommune. Inden for de stærke brancher med mange arbejdspladser 

og en høj specialisering er der fremgang i beskæftigelsen. Det giver et solidt udgangspunkt for den lokale vækst. 

Men det stiller samtidig krav til, at de fysiske rammer kan følge med udviklingen, hvis eksisterende virksomhe-

der får brug for re-lokalisering, og når nye virksomheder ønsker at etablere sig her. Den positive befolkningsud-

vikling med næsten 3.000 nye borgere de seneste ti år viser, at Ringsted Kommune også er et godt sted at leve 

og bo. Sammen med en høj indpendling giver det virksomhederne et solidt fundament for rekruttering af ar-

bejdskraft. I de kommende årtier mindskes den samlede arbejdsstyrke, og konkurrencen om medarbejdere vil 

stige. For at virksomhederne i Ringsted Kommune fortsat kan stå stærkt i kampen om de bedste kompetencer, 

skal Ringsteds renommé som et attraktivt sted at arbejde og bo til stadighed udvikles og kommunikeres. 

 

Derfor vil vi medtænke erhvervslivets behov, når vi udvikler rammerne for bosætning, kultur- og fritidstilbud, og 

når vi brander Ringsted Kommune udadtil. Desuden vil vi aktivt medvirke til, at erhvervsarealerne i Ringsted 

Kommune fortsat er attraktive rammer om et erhvervsliv i vækst. 

 

INITIATIV 

Planlagte og profilerede erhvervsområder 

Erhvervsområderne i Ringsted Kommune er udbygget over en lang årrække og rummer derfor produktions- og 

administrationsfaciliteter af meget forskellig karakter. Det betyder, at vi kan imødekomme de fleste ønsker til 

eksisterende erhvervsejendomme, og at det kan lade sig gøre at bygge nyt på ledige grunde i allerede veletable-

rede erhvervsområder. Til gengæld betyder den store variation også, at vi har en særlig opgave med at tegne de 

enkelte erhvervsområders profil. En kortlægning af de faktiske forhold i de eksisterende erhvervsområder skal 

give et sammenhængende billede af potentialet for omdannelse og udvikling af områderne. Samtidig skal analy-

sen give et klart bud på en rollefordeling mellem kommunens erhvervsområder. Det skal skabe grundlag for 

profilering af nye erhvervsområder og for såvel nationalt som internationalt orienteret markedsføringsmateria-

le. 

 

Mål: Initiativet skal sikre, at der er erhvervsarealer som imødekommer erhvervslivets behov både nu og i frem-

tiden. Målet er, at erhvervsområdernes rammebestemmelser tilpasses, så de afspejler nuværende anvendelse. 

Det giver en klarere profil for udviklingsmulighederne og gør, at nye erhvervsområder planlægges, så de supple-

rer de eksisterende og sætter rammerne for fremtidens erhvervsudvikling.  

 

INITIATIV 

Et godt sted at leve og bo 

Attraktive steder at bo og et godt og varieret kultur- og fritidsliv er ikke kun vigtige parametre, når borgere væl-

ger at slå sig ned, men også når virksomheder vælger at lokalisere sig. Det skyldes blandt andet, at det er nem-

mere at skaffe stabil arbejdskraft, og at en attraktiv by med spisesteder og oplevelser kan vises frem for kunder 

og samarbejdspartnere. I de sidste 10 år har Ringsted Kommune investeret massivt i udvikling af kultur- og fri-

tidstilbud: Det er sket med for eksempel nyt svømmeland, ny musikskole, ny idrætshal og nyt gymnastikhus. Og 

også i de kommende år er der sat betydelige midler af i kommunens budget til omdannelse af bymidten, ople-

velser i naturen og fortsat udvikling af idrætsfaciliteterne. Parallelt med udviklingen af de fysiske rammer er der 

skabt nogle kulturelle og kommercielle fyrtårne, der lyser op ud over kommunens grænser. Det gælder Ringsted 

Festivallen, Middelalderfestivallen og Ringsted Outlet. Sammen med arrangementerne i Ringsted Kongrescenter 

og i forbindelse med ”Sommer i Ringsted” sætter de Ringsted på landkortet og trækker besøgende hertil. På 
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baggrund af Ringsted Kommunes position og potentiale for udvikling skal der fortsat arbejdes med at sætte kon-

krete aktiviteter i gang, der kan udvikle Ringsted Kommune som ”bo- og levekommune”. 

 

Mål: Initiativet skal understøtte samarbejdet mellem aktørerne inden for handel, kultur, oplevelse og turisme. . 

Formålet er at skabe øget omsætning og yderligere styrke Ringsted Kommunes omdømme som et godt sted at 

bo, leve og arbejde. 
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TEMA 4 

KOMMUNAL SERVICE I VIRKSOMHEDSHØJDE 

Vi vil tilbyde en målrettet erhvervsservice, hvor alle trækker på samme hammel 

 

Erhvervsservice sammenfatter en række kommunale kerneopgaver som tilladelser, tilsyn og tilbud om fx iværk-

sætterkurser eller arbejdskraft på særlige vilkår. Det betyder, at mange forskellige dele af kommunens organisa-

tion møder erhvervslivet i forskellige roller. For at kunne leve op til erhvervslivets forventninger om en hurtig, 

koordineret og professionel erhvervsservice stiller det krav til en ensartet og helhedsorienteret service, uanset 

om virksomhederne møder kommunen som myndighed eller serviceoperatør. 

 

Når Ringsted Kommune møder en virksomhed som myndighed, fx i forbindelse med miljøtilsyn eller en byggetil-

ladelse, kan der være meget på spil for virksomheden og dens drift og udviklingsmuligheder. Her er det afgøren-

de, at kommunens medarbejdere mestrer balancen mellem håndhævelse af lovgivning og rollen som virksom-

hedernes sparringspartner. Virksomhederne skal mærke, at der er et fælles ønske om at finde gode løsninger.  

 

Derfor vil vi udvikle rammerne for tværgående sagsbehandling i kommunens administration og fastlægge proce-

durer for tidlig dialog og forventningsafstemning mellem kommunen og virksomheder i forbindelse med typiske 

sager og sagsforløb. I vores sparrings- og vejledningsforløb vil tilrettelægge særlige aktiviteter for de virksomhe-

der, der vurderes at kunne få størst vækst og skabe flest arbejdspladser. 

 

INITIATIV 

Helhedsorienteret sagsbehandling 

Overordnet set er målet for enhver kontakt mellem en virksomhed og Ringsted Kommune at tilgodese virksom-

hedens behov og ønsker så vidt det er muligt. Det skal gøres nemt for virksomheden at manøvrere mellem for-

skellige dele af kommunens organisation. Det betyder, at virksomhederne skal opleve en let tilgængelig, hurtig 

og professionel sagsbehandling, hvor den enkelte sagsbehandler har blik for, at deres afgrænsede ydelser kun er 

ét element i kommunens palette af tilbud til erhvervslivet. Vi vil sørge for en tidlig dialog og en klar forvent-

ningsafstemning med de virksomheder, der er i kontakt med kommunen. 

 

Mål: Initiativet skal understøtte det gensidige kendskab på tværs af den kommunale organisation, så virksom-

hederne oplever en koordineret og helhedsorienteret sagsbehandling. Initiativet skal desuden sætte rammerne 

for en tidlig dialog med virksomhederne i forbindelse med konkrete sager og sikre, at forventningerne til sags-

behandlingen afstemmes så tidligt som muligt og løbende følges op. 

 

INITIATIV 

Vejledning og vækstkultur 

En stærk lokal vækstkultur er en vigtig forudsætning for, at der skabes vækst og nye arbejdspladser. Derfor til-

byder Ringsted Kommune kurser og vejledning til både iværksættere og etablerede virksomheder, og vi formid-

ler tilbud fra andre erhvervsfremmeaktører. Iværksættere med særligt vækstpotentiale kan blive en del af 

Vækstfabrikken Ringsted, som vi driver i samarbejde med Væksthus Sjælland. Og i samarbejde med Ringsted 

Erhvervsforum tilbyder vi mentorer, netværk og arrangementer til ambitiøse vækstvirksomheder med særlig 

fokus på de lokale erhvervsmæssige styrker. Vækstkulturen skal rodfæstes allerede i Folkeskolen og på ung-

domsuddannelserne. Derfor vil vi invitere erhvervslivet til aktivt at deltage i aktiviteter, der introducerer de unge 

til innovation og iværksætteri, og som giver de unge mod til at overveje et liv som selvstændig. 

 

 

Mål: Initiativet skal bidrage til, at både unge under uddannelse, iværksættere og etablerede virksomheder præ-

ges af en lokal vækstkultur, som både nu og fremover vil sikre nye virksomheder og virksomheder i udvikling. 

Målet er, at initiativet skaber iværksættere og virksomheder, der vækster mere og skaber flere jobs. 


