ANNONCE
ATTRAKTIVE ERHVERVSKOMMUNER

En lang tradition for
dialog og handlekraft
Virksomhederne i Ikast-Brande Kommune har for femte gang på fem
år placeret kommunen i toppen af DI’s erhvervsklima-barometer.
Ikast-Brande Kommune

Rådhusstrædet 6, DK-7430 Ikast
www.ikast-brande.dk/erhverv
Erhvervskonsulent Lone Neldeberg Tlf. 99 60 41 52
lonel@ikast-brande.dk
Borgmester Carsten Kissmeyer Tlf. 99 60 40 10
cakis@ikast-brande.dk

Smidig og proaktiv behandling
Siden flytningen til den nuværende adresse i 2001 er virksomheden vokset fra 25 til 115 medarbejdere, de har udvidet
produktionsarealet tre gange og undervejs købt nabogrunden.
Senest er turen kommet til den del af bygningen, der rummer
administration og kantine.
- Da byggeansøgningen lå hos kommunen, var de meget hand-

lekraftige, fortæller Rasmus Niebuhr, og
understreger, at han ikke har erfaring
med, hvordan tingene foregår i andre
kommuner.
- Men jeg har altid oplevet Ikast-Brande
Kommune som løsningsorienteret, proaktiv og pragmatisk i sin erhvervspolitik,
tilføjer han og kommer med et eksempel:
- I forbindelse med en brandinspektion
for et par år siden luftede jeg nogle ideer
om en udvidelse for den embedsmand, vi
havde besøg af. Ganske uopfordret kom
der nogle få dage senere en skrivelse med
de punkter, kommunen mente, vi skulle
tænke ind i projektet fra starten, med
henblik på at gøre en eventuel fremtidig
sagsbehandling så smidig som mulig.

Peger på løsninger
Også Nicolai Hansen, direktør i Brande-virksomheden KMC, Kartoffelmelcentralen, har haft gode oplevelser med den kommunale sagsbehandling.
- Både embedsværket og politikerne i kommunen er meget
synlige i forhold til virksomhederne. Det er også det, DI’s
undersøgelse afspejler: at man er tæt på hinanden og lytter til
hinanden, siger han.
- Der er simpelthen skabt en kultur over mange år – en slags
holdånd, som jeg ikke har oplevet i andre af de kommuner, hvor
jeg har arbejdet. Selvfølgelig kan der opstå udfordringer – for
eksempel i forbindelse med en byggesag – men så vil man også
opleve, at kommunens folk peger på løsningerne, slutter Nicolai
Hansen.

Myndighed med et servicegen

Danmarks bedste erhvervsklima

Ikast-Brande Kommune har for fjerde gang på bare fem år
opnået en førsteplads i DI’s erhvervsklima-undersøgelse.
Kun i 2012 røg kommunen ned på en andenplads. De
adspurgte virksomheder roser blandt andet kommunen
for den overordnede erhvervsvenlighed, sagsbehandling
og den tætte dialog med virksomhederne.

Sagt i en enkelt sætning er kommunens
erhvervspolitik da også, at man ”udøver
myndighed med et servicegen”. Det
betyder, at alle ansatte og folkevalgte
arbejder ud fra en målsætning om at
skabe muligheder frem for at hænge fast
i begrænsninger. Og tingene går hurtigt.
Der er ingen forkerte indgange til
kommunen, hvad enten en virksomhed
henvender sig for at købe erhvervsjord,
udvide eller for at skaffe arbejdskraft.
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anmarks Kina. Sådan er den midtjyske Ikast-Brande
Kommune blevet kaldt ved flere lejligheder. For
kommunen er industrikommune med stort I, og det
er noget, som både virksomheder, embedsmænd og
politikere værner om.
- Erhvervslivet her på egnen bærer præg af, at tingene ikke er
kommet af sig selv, og den samme ydmyge tilgang finder man
hos embedsværket i kommunen, fortæller Rasmus Niebuhr,
adm. direktør for tandhjulsproducenten Niebuhr Gears.

