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Det går godt for erhvervslivet i Ringsted Kommune. En kraftig økonomisk
vækst i kommunens virksomheder har resulteret i 168 nye fuldtidsstillinger
de sidste par år. Den økonomiske vækst i Ringsted ligger langt over både
det regionale og nationale niveau.

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00
Dir.: +45 57 62 82 07

Væksten i erhvervslivet i Ringsted ligger et godt stykke over resten af landet og
regionen. Siden 2010 er værdiskabelsen i virksomhederne gennemsnitligt steget
med 3% om året i den midtsjællandske kommune mod 0,1% i Region Sjælland og
0,9% nationalt.
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- Ringsted er en rigtig stærk erhvervskommune med et voksende lokalt
erhvervsliv. Når man ser på den økonomiske udvikling er det rigtig positivt, at det
er gået så kraftigt frem siden finanskrisen. Det viser styrken i vores virksomheder,
og er med til at sikre et fortsat stærkt erhvervsliv i kommunen, udtaler borgmester
Henrik Hvidesten.
Værdiskabelse måler den merværdi, virksomhederne skaber, som bl.a. anvendes
til aflønning af de ansatte og investeringer. Senest er værdiskabelsen øget med
4,2% i 2014, hvilket er en dobbelt så høj vækst som resten af landet.
Den økonomiske vækst har smittet af på jobudviklingen, hvor der de seneste to år
er skabt det, der svarer til 168 nye fuldtidsstillinger.
- Jobbene er rigtig vigtige. Ringsted Kommune er ikke kun et godt sted at bo, det
er også et sted, man arbejder. Den positive udvikling viser, at vi bliver det i højere
og højere grad, og det er godt for kommunens udvikling på den lange bane,
udtaler borgmesteren.
Det er især virksomheder inden for erhvervsservice, der har skabt flere job. Det er
virksomheder, som arbejder med at supporte andre virksomheder med alt fra
revision og advokatbistand til rengøring og sikkerhedstjenester. Den branche har i
sig selv skabt 335 nye job de sidste to år. I alt udgør erhvervsservice 24% af
beskæftigelsen i Ringsted Kommunes virksomheder.
- Vi har et erhvervsliv med mange styrker og med en bred repræsentation af
forskellige brancher. På det seneste er det gået lidt tilbage for industri og handel,
og så er det ekstra glædeligt, at servicevirksomhederne er i stand til at skabe så
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mange nye job. Det er noget af det, der gør, at vi står så stærkt i Ringsted,
fortæller Henrik Hvidesten.
Tallene kommer fra det nye VækstVilkår 2016, som er udarbejdet af Center for
VækstAnalyse for Vækstforum Sjælland. Analysen udkommer i begyndelsen af
næste uge.
Til redaktionen:
For yderligere kommentarer kontakt borgmester Henrik Hvidesten tlf. 24 48 06 21.
For kontakt til en af virksomhederne med vækst inden for erhvervsservice kontakt
fx COWI, regionschef Laila Krytz tlf. 29 36 74 43.
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Værdiskabelse i private brancher, indeks 2010=100

Kilde: Sam-K/Line

Beskæftigelse for lønmodtagere, indeks 2010=100

Kilde: Danmarks Statistik

Samlet vækst i beskæftigelse for lønmodtagere fordelt på
brancher 2014 og 2015

Kilde: Danmarks Statistik
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