
 ERHVERVSVENLIGHED HANDLER OM AT HAVE ET POLITISK FOKUS 
HVOR VIRKSOMHEDER FØLER SIG SET OG HØRT



Hvad lever vi af i Ikast-Brande 
Kommune?

Fødevarer: 
- Landbrug 
- KMC
- Kelsen

Tekstil/design/interiør: 
- Bestseller 
- DK Company 
- Bloomingville
- Mascot 

Grøn energi: 
- Siemens Gamesa 
- Niebuhr Gears
- KK Wind Solution 

Leverandør til byggeri: 
- IBF 
- Give Steel

Fakta: 
• Der er omkring 23.000 

arbejdspladser i kommunen. 

• Der er i Ikast-Brande Kommune 
ca. 11.200 indpendlere hver dag 

• Der er i Ikast-Brande Kommune 
ca. 8.300 udpendlere hver dag 



Udviklingen i kommuneeksport pr. indbygger 
2014 + 2018

2014 2018



Kommuneeksport pr. indbygger 2018
Placering og kommune Eksport 2018 Indbyggertal 2018 i 

tusinde 
Eksport pr. indbygger 
2018 i 1000 kr.

1. Ikast-Brande 38.482.864.427 41.282 932.195

2. Glostrup 10.492.093.264 22.615 463.944

3. Sønderborg 23.538.210.241 74.561 315.691

4. Allerød 7.510.630.021 25.646 292.858

5. Fredericia 14.706.683.918 51.427 285.972

6. Randers 26.673.998.395 97.909 272.437

7. Brøndby 9.574.503.307 35.397 270.489

8. Rudersdal 14.971.787.117 56.509 264.945

9. Ballerup 11.874.009.683 48.458 245.037

10. Aarhus 79.705.341.681 345.332 230.808



Synlighed skabes gennem et politisk 
fokus på erhvervslivet 

• Dette fokus smitter af på det administrative niveau 
• Politikernes fokus får virksomhederne til at føle sig set 
• I Ikast-Brande Kommune har vi fire udvalg med relation til 

erhvervslivet: 

Erhverv, Vækst og 
Bosætnings-
udvalget

Arbejdsmarkeds-
udvalget

Teknik- og 
Miljøudvalget

Økonomi- og 
Planudvalget



 Økonomi – Erhverv, Vækst og Bosætningsområdet

148.000

900.000

420.000

3.500.000

1.200.000

200.000
400.000

Budget 2021

Forsamlingshustilskud Turismefremme Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri

Udvikling af landdistrikter Drifts- og udviklingspulje Midtjyllands Lufthavn



 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget
Fokusområder i indeværende byrådsperiode:



 Et af de første skud på 
stammen



Oversigt over boliggrunde i 
Ikast-Brande Kommune



 Sidste skud på stammen



Hvordan skaber vi de gode rammebetingelser?
• Attraktiv erhvervsjord til alle typer virksomheder

• Nem og tæt dialog mellem virksomheder og politikere/embedsmænd

• Resultatkontrakt med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande om udførelse af 
erhvervsservice

• Tæt kontakt mellem Erhvervsråd og kommunen om ”hvem, hvor mange og hvor ofte”

• Erhvervsrådet henviser virksomheder til kommunen i fbm. kommunale spørgsmål – 
kommunen henviser virksomheder til Erhvervsrådet når erhvervsservice

• Resultatkontrakt med Visit Herning om udførelse af markedsføring, fyrtårnsprojekter 
og virksomhedsudvikling

• Tæt dialog mellem Erhvervshus Midtjylland, Erhvervsrådet, Visit Herning og 
kommunen – vi er samarbejdspartnere



Vores tilgang til kontakt mellem 
kommunen og virksomhederne

Vi har ikke én indgang til kommunen. 
Til gengæld har vi ingen forkerte 
indgange. 

Det skal ikke komme virksomheder til 
skade, at vi er organiseret, som vi er 
– de skal ikke mærke vores 
organisering. 

Det er kommunens medarbejdere, 
der skal sikre, at henvendelser ikke 
falder mellem to stole. En 
medarbejder må ikke sige ”det er ikke 
mit bord”. 

Politikerne er tilgængelige og aktive i 
forhold til erhvervslivet. De deltager i 
møder, borgermøder mm. 

Medarbejderen har ansvaret for at 
finde den rette kontaktperson til 
virksomheden – det er ikke 
virksomhedens ansvar. 

Vi yder høj service, og store 
virksomheder kan få en fast 
kontaktperson, hvis de ønsker det. 

Ved ansøgninger om f.eks. bygge- og 
miljøtilladelser modtager virksomheden 
kun ét brev selvom sagsbehandlingen 
foregår på tværs. Alle relevante afdelinger 
repræsenteres ved ét samlet møde med 
virksomheden 

Vores politikere og direktører har 
offentlige telefonnumre. Vi inviterer 
gerne på en kop kaffe. 

Fra tanke: Til handling: 



Ikast-Brande 
Kommunes 
DNA 



SYNLIGHED 

•Rettidighed
•Dialog
•Vilje

STOLTHED 

NYT BILLEDE MED DE 
elleve STATUETTER


