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De nye virksomheder har succes i Ringsted
Der er gode kår for iværksættere i Ringsted Kommune, hvor antallet af nye
virksomheder, virksomhedernes overlevelse og jobskabelsen ligger over
gennemsnittet for både Region Sjælland og hele landet.
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105 nye virksomheder blev etableret i Ringsted Kommune i 2013, og den såkaldte
overlevelsesrate for virksomheder er langt højere end gennemsnittet for
kommuner i Region Sjælland. Det viser en analyse fra Vækstforum Sjælland.
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Den seneste opgørelse over nye virksomheder er fra 2013, og både i 2014 og
2015 forventes der yderligere 120 nye virksomheder hvert år. Etableringsraten –
antallet af nye virksomheder i forhold til det eksisterende tal – var i 2013 7,5
procent i Ringsted Kommune. I Region Sjælland var gennemsnittet 7,2 procent.
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Ser man på virksomhedernes succes efter to år, den såkaldte overlevelsesrate, er
den langt højere i Ringsted Kommune (90,2 procent) end i Region Sjælland som
helhed (78 procent).
”I Ringsted Kommune gør vi meget ud af at hjælpe iværksættere og virksomheder.
Vi ved fra undersøgelser, at overlevelsesraten for nystartede virksomheder
forøges væsentligt, når man får vejledning fra erfarne erhvervskonsulenter i
opstarten. Derfor opfordrer vi alle iværksættere til at bruge vores tilbud, uanset om
du går og drømmer om at blive selvstændig eller allerede er i opstartsfasen,” siger
Ditte Mørk Lichinger Jessen, erhvervskonsulent i Ringsted Kommune.
Efter to år har iværksætterne i Ringsted Kommune i gennemsnit skabt 1,8 job. Det
er højere end regions- og landsgennemsnittet, hvor det er henholdsvis 1,5 og 1,6
job.
Uvurderlig hjælp fra Ringsted Erhverv og Vækstfabrikken
En af de iværksættere, der har haft hurtig vækst og skal til at ansætte den første
medarbejder, er Linda Madsen Christiansen. Hun oprettede sin virksomhed for to
år siden og i august sidste år satsede hun fuld tid på sin virksomhed A-Z
Bogholderi.
Linda Madsen Christiansen har været med i Vækstfabrikken i Ringsted og har fået
hjælp fra Ringsted Erhverv, der er Ringsted Kommunes tilbud til erhvervsliv og
iværksættere.
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Iværksættere kan også få hjælp på Vækstfabrikken i Ringsted, der er et
samarbejde mellem Væksthus Sjælland og Ringsted Erhverv.
Linda Madsen Christiansen kom i kontakt med Vækstfabrikken i forlængelse af et
kursus, som Ringsted Erhverv arrangerede. Og efter en screening blev hun tilbudt
en plads på Vækstfabrikken, der giver adgang til kurser, sparring og netværk.
Kvinden bag A-Z Bogholderi har både været på flere kurser hos Vækstfabrikken i
Ringsted og skal snart starte på Vækstfabrikkens mentorordning. Samtidig har
hun fået hjælp til at lave en forretningsplan og løbende evalueret sin egen
iværksættervirksomhed.
”Jeg har fået hjælp til at få struktur på min forretningsplan, og jeg har fået hjælp til
markedsføringen af min virksomhed,” siger Linda Madsen Christiansen.
Endelig har Vækstfabrikken også givet iværksætteren adgang til et netværk, som
hun har kunnet sparre med.
”Vækstfabrikken og Ringsted Erhverv har jeg brugt rigtig meget til at sparre med.
Det har været et kæmpe plus, og den sparring, jeg har fået der, har været
uvurderlig. For det har været med folk, der har haft kompetencerne til at have de
samtaler med mig,” siger hun og fortsætter:
”Det har også været en væsentlig faktor, at jeg har haft nogen, jeg kunne snakke
med. Og netværket har givet mig et godt udgangspunkt for at møde andre,” siger
Linda Madsen Christiansen.
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105 nye virksomheder blev etableret i Ringsted Kommune i 2013, hvor de
seneste tal er fra.
Etableringsraten i Ringsted Kommune er 7,5 procent – det er højere end
både i Region Sjælland som helhed og på landsplan.
Vækstforum Sjælland forventer, at cirka 120 nye virksomheder har
etableret sig i Ringsted Kommune i både 2014 og 2015.
Efter to år eksisterer 90,2 procent af iværksættervirksomhederne stadig i
Ringsted Kommune. Dermed er overlevelsesraten i Ringsted Kommune
langt højere end i Region Sjælland som helhed, hvor den er 78 procent.
Kilde: VækstVilkår 2016, Vækstforum Sjælland

Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Ditte Mørck Lichinger Jessen, erhvervskonsulent i Ringsted Kommune,
telefon 57 62 82 05 eller dij@ringsted.dk.
Linda Madsen Christiansen, iværksætter med virksomheden A-Z Bogholderi,
telefon 22 61 55 91.
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