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2.2 Temadrøftelse: Kommunerne i den grønne omstilling



Nyere tværgående samarbejder/initiativer på området i kommunerne i region Sjælland (oktober 2019) 

Greater Copenhagen Green 

Med Greater Copenhagen Green skal der udvikles en grøn politik i regi af Greater Copenhagen Committee. 

Det er hensigten , at der skal udarbejdes et politisk ambitionspapir og igangsættes konkrete projekter på 

området. (se vedlagte kommissorium) Der er sendt spørgeskema ud til alle parter i Greater Copenhagen, 

dvs. 85 kommuner og fire regioner. Arbejdet er påbegyndt i efteråret 2019 med en workshop i Malmö, hvor 

bl.a Holbæk og Lolland kommuner var repræsenteret.  

K17 Arbejdsgruppe om grøn omstilling 

 K17 Erhverv har etableret en tværkommunal arbejdsgruppe, der skal understøtte den grønne omstilling i 

Sjællandsregionen. Herunder skal arbejdsgruppen give input til arbejdet med Greater Copenhagen Green. 

Afsættet for arbejdsgruppen er grøn omstilling, klimatilpasning, erhvervsfremme med udgangspunkt i 

eksisterende initiativer og styrkepositioner i KKR Sjælland. Arbejdsgruppen har holdt et indledende møde 

og udarbejdet et foreløbigt arbejdspapir (vedlagt). 

KKR-sekretariatet har holdt indledende møde med DI’s regionalkonsulenter for de fire regioner, der dækker 

Sjællandsregionen. Formålet med mødet var at afklare mulige samarbejdspotentialer mellem K17-

kommunernes grønne strategier og DI’s evt. lokale initiativer til opnåelse af mål i DI’s Klimaplan 2030 

Seneste indspil og andre samarbejder 

I forhold til den nationale erhvervsfremmestrategi er der fra KKR Sjællands side sat fokus på grønne 

sjællandske styrkepositioner. Bl.a. er peget på, at der er potentiale for vækst i grøn omstilling, cirkulær 

økonomi og bæredygtig produktion. Bygge- og anlægsbranchen, fødevareområdet, affaldshåndtering samt 

energiproduktion og –lagring er erhvervsmæssige styrkepositioner med særligt potentiale. 

Udover ovennævnte nyere tværgående initiativer samarbejder de Sjællandske kommuner om grøn 

omstilling i en lang række andre sammenhænge, blandt andet via Gate 21 (hvor 13 ud af 17 Sjællandske 

kommuner er partnere, medlemmer eller netværksmedlem), herunder Energi på tværs i Gate 21 regi, hvor 

4 af de sjællandske kommuner har deltaget, DK2020, hvor 4 sjællandske kommuner deltager, og om mål via 

aftaler med Danmarks Naturfredningsforening og Borgmester/Klimapagten, som 16 ud af 17 kommuner 

tilsluttede sig. Hertil kommer en række andre tværkommunale initiativer som f.eks. Cirkulær Sjælland m.v. 

.   

Nationalt klimatilpasningsnetværk (KKR Hovedstaden-initiativ) 

På initiativ fra aktører i Hovedstaden pågår der arbejde om at samle de to netværk, der i Region 

Hovedstaden arbejder med klimatilpasning, KLIKOVAND (Klima, Kommune, Vand) og CALL (Climate 

Adaption Living Lab), med øvrige klimatilpasningsnetværk i Danmark. KKR Sjælland har fået henvendelse 

om at vurdere, om det er et samarbejde, man vil indgå i.  (Se evt. selvstændig sag) 
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Indledende tekst 
Denne resultatkontrakt er indgået mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland og skal bidrage til at nå 

parternes fælles, høje ambitioner om at styrke og indfri potentialerne i erhvervslivet i Sjællandsregionen.  

 

Et stærkt og dynamisk erhvervsliv med attraktive arbejdspladser er grundlag for, at de stærke bycentre og 

attraktive landområder i de 17 kommuner i Sjællandsregionen kan tiltrække og fastholde borgere. Og for at 

både private og offentlige tilbud kan blive ved at udvikle sig.  

 

Sjællandsregionen er nabo til Hovedstaden og en del af Greater Copenhagen-metropolen og det store 

marked og arbejdsmarked heri. Det er afgørende drivkræfter for erhvervsliv og borgere i hele 

Sjællandsregionen. 

 

Erhvervshus Sjællands aktiviteter i 2020 
Erhvervshus Sjælland tilbyder specialiseret vejledning til alle virksomheder i Region Sjælland. Specialiseret 

vejledning vedrører jfr. rammeaftalen faglige problemstillinger i virksomhedens forretning, fx digitalisering 

og implementering af avanceret teknologi, innovative produkter og services, kapital, internationalisering, 

nye forretningsmodeller, samfundsansvar (CSR), ledelse- og organisationsudvikling herunder forberedelse 

af ejerskifte eller salg, mv. Specialiseret vejledning vedrører også regelefterlevelse i forhold til 

virksomhedsdrift og forretningsudvikling, herunder vejledning om virksomhedens organisering og 

overholdelse af love og, regler. Den kan fx omfatte, hvorledes virksomheden kan anvende standarder, opnå 

beskyttelse af idé eller viden; markedsføringstilladelser, IT-sikkerhed og GDPR mv. 

 

Erhvervshus Sjællands aktiviteter i 2020 forventes i bred forstand at understøtte arbejdet med 

virksomhedsudvikling af den brede gruppe af virksomheder (professionalisering, drift og/eller 

konsolidering, digitalisering/automatisering og internationalisering) – med fokus på bl.a. at løfte 

ambitionsniveau og opdyrke nye markeder for virksomhederne i Sjællandsregionen.  

 

Erhvervshus Sjællands aktiviteter skal ske inden for rammerne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses 

strategi herunder det regionale kapitel vedr. Sjællandsregionen. Strategien for erhvervsfremme i region 

Sjælland er todelt. Den første del fokuserer på professionalisering og arbejde med vækstdrivere med det 

formål at øge den enkelte virksomheds produktivitet og skabe konkurrencedygtige forretningsmodeller i 

virksomhederne. Den anden del fokuserer på gennemgribende forandringsskabende potentialer, der kan 

fremme en erhvervsstruktur på Sjælland, der markant forbedrer vilkårene og mulighederne for økonomisk 

vækst. Derfor skal en andel af Erhvervshus Sjællands ressourcer i 2020 rettes mod aktiviteter, der markant 

forbedrer vilkårene og mulighederne for økonomisk vækst i Sjællandsregionen. Aktiviteterne skal tage 

afsæt i områder med særligt potentiale for vækst og specialisering, herunder fx: 

• Grøn omstilling og cirkulær økonomi 

• Fødevarer og landbrug 

• Udnyttelse af Femern Bælt-byggeriet 

• Transport/logistik (Femernkorridoren) 

• Bioproduktion/Life Science 

• Turisme  

 

 

Erhvervshus Sjælland tilbyder fire overordnede typer af forløb for virksomheder:  

• Korte forløb/kontakter, som tilbydes alle virksomheder, hvad enten de har fokus på konsolidering 

og drift, eller de har vækst og skalering som formål for samarbejdet med Erhvervshus Sjælland. 
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Korte forløb/kontakter er en kortvarig kontakt med erhvervshuset, fx telefonisk, gruppesparring, 

eventdeltagelse mv.  

• Handlingsplaner, der tilbydes virksomheder med primær fokus på drift og konsolidering. De 

modtager specialiseret vejledning gennem et længerevarende 1:1 forløb 

• Vækstplaner, der tilbydes virksomheder med primær fokus på vækst og skalering. De modtager 

sepcialiseret vejledning gennem et længerevarende 1:1 forløb 

Udviklingsplaner, der tilbydes virksomheder med et ekstraordinært stort vækstpotentiale. De modtager 

specialiseret vejledning gennem et intensivt 1:1 eliteforløb.  

 

Lokal erhvervsservice 
Erhvervshus Sjælland arbejder tæt sammen med den lokale erhvervsservice i de 17 kommuner. De lokale 

erhvervsfremmeaktører tilbyder vejledning af generisk grundlæggende karakter, herunder 1:1 vejledning 

både til virksomheder og iværksættere med den forskellighed, de kan have mht. hjælp til bl.a. etablering, 

opstart og afklaring i forhold til at identificere behov for drift og udvikling. I den sammenhæng har de lokale 

erhvervskontorer ansvaret for den grundlæggende iværksætterindsats.  

 

God kommunal service indebærer også at henvise virksomheder, der har behov for mere specialiseret 

vejledning eller vejledningsforløb til erhvervshusene.  Det afgørende for henvisningen er, om ydelsen har 

en grundlæggende eller specialiseret karakter. De lokale erhvervsfremmeaktører kan godt have flere møder 

med en lokal virksomhed (forløb), så længe der er tale om information og vejledning om fx opstart, drift og 

udvikling af grundlæggende karakter, men er det specialiserede forløb som omhandler f.eks. sparring om 

eksport, digitalisering, finansiering, strategisk forretningsudvikling af virksomheden mv. skal 

virksomhederne henvises til Erhvervshuset.  

 

Der må ikke være overlap hos den lokale erhvervsservice med aktiviteter eller ydelser, der finder sted i 

erhvervshusene. 

 

KKR Sjælland varetager en styrende rolle for Erhvervshus Sjælland og skal – udover at indgå en årlig 

resultatkontrakt med Erhvervshus Sjælland om konkrete mål og indsatser – inddrages i udarbejdelsen af 

Erhvervshus Sjællands bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for den decentrale 

erhvervsfremmeindsats.  
 

Resultatopgørelse og afrapportering 
Status på resultatopfyldelse skal afrapporteres til KKR Sjælland 1 gang årligt, eller når KKR Sjælland i øvrigt 

anmoder om det. Den endelige resultatopgørelse afrapporteres, når denne kan udarbejdes efter årets 

afslutning. 

Direktøren har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på resultatkontrakten. 

Desuden afrapporterer Erhvervshus Sjælland 1-2 gange halvårligt på møder med kommunaldirektørkredsen 

K17 (evt. udvalgte tovholdere) med henblik på at drøfte mulige tilpasninger løbende. 

Tilsvarende skal Erhvervshus Sjælland én gang hvert kvartal orientere erhvervschefer eller lignende i de 17 

kommuner om status for arbejdet med målene i denne resultatkontrakt. 
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Opsummering af mål for Erhvervshus Sjælland 

 

 

 

  

Nationalt fastsatte mål 
De nationale mål for erhvervshusene er ens for alle seks erhvervshuse og fastsat i rammeaftalen 2019 – 
2020 mellem KL og Erhvervsministeriet. 
 

1. Virksomhedernes tilfredshed med den specialiserede vejledning 
 

2. Virksomhedernes oplevede effekt af den specialiserede vejledning 
 

3. Etablering af en fælles digital indgang til erhvervshusene 
 

Fælles indsatsmål  
De fælles indsatsmål er formuleret i rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet med udgangspunkt 
i erhvervshusenes kerneopgaver. De konkrete indikatorer for indsatsmålene fastsættes individuelt for 
hvert erhvervshuse af KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland (EHSJ)  
 

4. Erhvervshusenes vejledning af den brede gruppe af virksomheder 
 

5. Specialiseret vejledning til erhvervshusenes forskellige målgrupper  
 

6. Erhvervshusene som knudepunkter i erhvervsfremmesystemet  
 

7. Særlig indsats for digital omstilling  
 

Lokale mål  
De lokale mål aftales mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland (EHSJ). 

 

8. Indsatser i relation til den todelte erhvervsfremmestrategi for region Sjælland 

  
9. Samarbejde i Greater Copenhagen 

 

10. Samarbejde med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 
 

11. Vision for region Sjælland 
 



7 
 

Mål 1 – Virksomhedernes tilfredshed med den specialiserede vejledning 
Erhvervshusene skal være med til at indfri målsætningen om et erhvervsfremmesystem, der er enklere for 

virksomhederne at navigere i, og som har virksomhedernes behov i centrum. 

Ambitionen med erhvervshusene er, at de skal være med til at sikre, at alle virksomheder har adgang til 

uvildig specialiseret vejledning og sparring af høj kvalitet, uanset deres geografiske placering. 

På den baggrund er der i rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet for 2019-2020 fastsat mål for 

virksomhedernes tilfredshed med den specialiserede vejledning. Selve målet, og hvordan det opgøres, er 

beskrevet i tabellen nedenfor. 

Mål Målet for 2020 er, at erhvervshusene opnår en Net Promotor Score på mindst 60.  
 

Metode Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen ved, at de virksomheder, der har modtaget 
specialiseret vejledning i erhvervshusene i 2020 samt er tilmeldt 
brugerevalueringssystemet, spørges til, om de vil anbefale erhvervshusene til andre 
virksomheder. 
 
Målet opgøres på baggrund af data i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet 
”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale erhvervshuset til andre virksomhedsejere 
og personer i dit netværk?” måles på en skala fra 0 – 10, hvor 0 er ”usandsynligt” og 10 
er ”meget sandsynligt”. Net Promotor Score opgøres ved, at andelen af svar på 9-10 
(promotors) fratrækkes andelen af svar mellem 0-6 (detractors). 
 
Opgørelsen baseres på de 3 længerevarende forløbstyper: handlingsplaner, 
vækstplaner og udviklingsplaner. 
 

Afrapportering Afrapportering til KKR sker en gang årligt. 
 
Målet er 100 pct. opfyldt, når erhvervshusene opnår en Net Promoter Score på mindst 
60. 
 
Målet er 50 pct. opfyldt, når erhvervshusene opnår en Net Promoter Score på mindst 
50.  
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Mål 2 – Virksomhedernes oplevede effekt af den specialiserede vejledning 
Erhvervshusene skal have fokus på virksomhedernes behov og det er afgørende, at erhvervshusenes 

vejledning gør en forskel for de vejledte virksomheder.  

På den baggrund er der i rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet for 2019-2020 aftalt et mål om, at 

mindst 70 procent af de virksomheder, der har modtaget specialiseret vejledning, vurderer, at 

erhvervshusets vejledning har effekt. Målet er uddybet i tabellen nedenfor. 

Mål Målet for 2020 er, at mindst 70 procent af de virksomheder, der har modtaget 
specialiseret vejledning i 2020 i brugerevalueringen forventer, at erhvervshusets 
vejledning får en positiv effekt på virksomhedens udvikling. 
 

Metode Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen ved, at de virksomheder, der har modtaget 
specialiseret vejledning i 2020 og er tilmeldt brugerevaluering, bedes vurdere, om de 
forventer, at vejledningen vil få en positiv effekt på virksomhedens udvikling. 
  
Målet opgøres på baggrund af data i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet 
”Forventer du, at vejledningen vil få positiv effekt på udviklingen af din virksomhed?” 
kan besvares ”i høj grad”, ”i nogen grad”, ”i lav grad”, ”slet ikke” eller ”ved ikke”. Målet 
opgøres som summen af dem, der svarer ”i høj grad” eller ”i nogen grad” til 
spørgsmålet. 
 

Afrapportering Afrapportering til KKR sker en gang årligt. 
  
Målet er 100 pct. opfyldt, når andelen af virksomheder der oplever effekt opgøres til 
mindst 70 procent. 
  
Målet er 50 pct. opfyldt, når andelen af virksomheder der oplever effekt opgøres til 60 
procent. 
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Mål 3 – Etablering af en fælles digital indgang til erhvervshusene 
Den nye nationale digitale erhvervsfremmeplatform udgør sammen med kommunerne og erhvervshusene 

kernen i den decentrale erhvervsfremmeindsats.  

Erhvervshusenes hjemmeside og den digitale erhvervsfremmeplatform skal hænge godt sammen, så 

virksomhederne oplever, at det nye erhvervsfremmesystems digitale indgange og understøttelse udgør et 

sammenhængende tilbud.  

Den digitale erhvervsfremmeplatform leverer et Content Management System, som erhvervshusenes 

digitale indgang bygges på. Erhvervshusene kan udvikle en selvstændig visuel identitet inden for den digitale 

platforms front-end design. Den visuelle identitet skal være fælles på tværs af erhvervshusene med fælles 

redaktionelle retningslinjer. Erhvervshusenes kan ikke etablere andre selvstændige, digitale platforme eller 

hjemmesider.  

Erhvervshusene bidrager i den løbende videreudvikling og drift af den digitale erhvervsfremmeplatform, 
herunder kvalificering og udvikling af produkter på platformen, med viden om efterspørgsel efter nyt indhold, 
med at afstemme indhold til centrale målgrupper for at sikre platformens relevans, og med at formidle de 
tilbud, som erhvervshusene er operatører på. Selve målet, og hvordan det opgøres, er beskrevet i tabellen 
nedenfor. 

Mål Målet for 2020 er: 
 
– At erhvervshusene i samarbejde med den digitale erhvervsfremmeplatform etablerer 

en digital indgang med en fælles visuel identitet. 
– At hvert erhvervshus indgår i en arbejdsgruppe, der løbende udvikler digitale 

redskaber og indhold til den digitale erhvervsfremmeplatform. 

 
Indholdet på erhvervshusenes digitale indgange afstemmes af hvert erhvervshus, men 
overholder fælles redaktionelle retningslinjer.  
 

Metode Målet opgøres af erhvervshusene og Erhvervsstyrelsen i fællesskab.  
 

Afrapportering Afrapportering til KKR sker en gang årligt. 
 
Målet er 100 pct. opfyldt, når erhvervshusene har etableret en fælles visuel identitet 
og bidraget til udvikling af den digitale erhvervsfremmeplatform. 
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Mål 4 – Erhvervshusenes vejledning af den brede gruppe af virksomheder 
 

I det nye erhvervsfremmesystem kan alle virksomheder i hele landet gøre brug af erhvervshusenes tilbud om 

uvildig specialiseret vejledning. Erhvervshusene bygger på de tidligere væksthuse, som havde 

vækstvirksomheder og vækstiværksættere som primær målgruppe. 

Mål Med henblik på at sikre volumen i indsatsen er måltallet for 2020, at EHSJ yder 
specialiseret vejledning til 1.200 virksomheder. De 1.200 virksomheder fordeles på 
forløbstyper i hht. nedenstående tabel. 
 

Forløbstype Mål 2019 Mål 2020 

Korte forløb/kontakter  400 500 

Handlingsplaner 300 385 

Vækstplaner 300 300 

Udviklingsplaner 15 15 

I alt 1.015 1.200 

  

Metode Målet opgøres af EHSJ. De korte forløb opgøres på baggrund af EHSJ’s registreringer i fx 
CRM, pipedrive og diverse lister. Måltallene vedr. de øvrige forløb opgøres på baggrund 
af EHSJ’s registreringer i CRM. 
 
EHSJ udarbejder en opgørelse af hvert af de 4 forløb. Det samlede antal handlingsplaner, 
vækstplaner og udviklingsplaner opgøres i forhold til det overordnede, primære tema 
for vejledningen: forretningskoncept, kunderelationer, virksomhedsdrift og 
organisation. 
 
 

Afrapportering Afrapporteringen til KKR sker en gang årligt. 

 

 

  

I rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet for 2019-2020 er det aftalt, at der i de enkelte 

resultatkontrakter skal formuleres et mål, der afspejler, at erhvervshusene betjener en bredere 

målgruppe af virksomheder, hvor de ydelser, der tidligere var forbeholdt en smal gruppe af 

vækstvirksomheder fremover er tilgængelige for alle virksomheder med behov for specialiseret 

vejledning. 
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Mål 5 – Specialiseret vejledning til erhvervshusenes forskellige målgrupper 

 

Erhvervshusene skal være et relevant vejledningstilbud til de forskellige målgrupper for erhvervshusene på 

tværs af små- og mellemstore virksomheder, iværksættere, før-startere og større virksomheder. 

Vejledningen dækker mange forskellige områder i virksomhedernes forretning, fx digitalisering og ny 

teknologi, innovative produkter og services, kapital, internationalisering, nye forretningsmodeller mv. 

Kendetegnende for vejledningen er, at den tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og har det 

grundlæggende formål at øge virksomhedernes produktivitet. 

Mål Mål 5.1. 
Med henblik på at sikre kvaliteten af indsatsen, opstilles mål vedr.  

• Virksomhedernes tilfredshed med forretningsudviklerens kompetencer (FU 
kompetencer) 

• Virksomhedernes overordnede tilfredshed med den specialiserede vejledning 
(overordnet tilfredshed) 

• Virksomhedernes forventede effekt af den specialiserede vejledning (forventet 
effekt) 

• Virksomhedernes parathed til at anbefale EHSJ til andre (NPS) 
 

Målene for 2019: 

Forløbstype FU 
kompetencer 

Overordnet 
tilfredshed 

Forventet 
effekt 

NPS 

Handlingsplaner 80% 80% 70% 50 

Vækstplaner og 
handlingsplaner 

80% 80% 70% 60 

 
Målene for 2020: 

Forløbstype FU 
kompetencer 

Overordnet 
tilfredshed 

Forventet 
effekt 

NPS 

Handlingsplaner 80% 80% 70% 60 

Vækstplaner og 
handlingsplaner 

80% 80% 70% 60 

Note: måltallene vedr. forretningsudviklerens kompetencer (FU kompetencer) og overordnet tilfredshed 
udtrykker andelen af virksomheder, som er tilfredse. Der er 2 spørgsmål om forretningsudviklerens 
kompetencer: et vedrørende forretningsudviklerens evne til at sætte sig ind i virksomhedens situation og 
forstå virksomhedens udfordringer og potentialer samt et spørgsmål vedrørende forretningsudviklerens 

I rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet for 2019-2020 er det aftalt, at der i de enkelte 

resultatkontrakter formuleres et mål, der understøtter specialiseret vejledning af høj kvalitet til alle de 

nævnte målgrupper af iværksættere og virksomheder, der efterspørger specialiseret vejledning.  

Målene kan formuleres som både kvalitetsmål og effektmål, og skal være differentieret, så der 

formuleres mål i relation til erhvervshusenes forskellige målgrupper af virksomheder. Effektmål skal 

tænkes bredt som en positiv udvikling i forhold til fx drift, digitaliseringsniveau, produktivitet og 

forretningsudvikling. Effektmål for virksomheder med særligt vækstpotentiale, kan med fordel 

formuleres i forlængelse af effektmålene for de tidligere væksthuse. 
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faglige kompetencer. Måltallene vedr. forventet effekt angiver andelen af virksomheder, som forventer en 
effekt. Måltallene vedr. NPS angiver net promoter score. 

 
Mål 5.2. 
Med henblik på at sikre en effekt af indsatsen, opstilles måltal vedr.  

• Effekten af den specialiserede vejledning på virksomhedernes omsætning. 

• Effekten af den specialiserede vejledning på virksomhedernes beskæftigelse. 
 
Målene for 2020:  

Forløbstype Effekt på 
omsætning 

Effekt på 
bskæftigelse 

Alternativ effekt 

Handlingsplaner - - tbd 

Vækstplaner og 
udviklingsplaner 

10 pct.-point 5 pct.-point - 

Note: måltallene vedr. effekt på omsætning og beskæftigelse udtrykker den mervækst i perioden 2020-
2022, som de virksomheder, der har modtaget specialiseret vejledning i EHSJ har i forhold til en 
kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder, der ikke har modtaget specialiseret vejledning i EHSJ i 
2020. 

 

Metode Mål 5.1. 
Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på baggrund af brugerevalueringer fra virksomheder, 
som EHSJ har registreret i CRM. Brugerevalueringssystemet er en del af ERSTs 
analysemodel for erhvervshusene, og brugerevalueringen foretages af en privat 
leverandør.  

• Måltallet vedrørende virksomhedernes tilfredshed med forretningsudviklerens 
kompetencer opgøres som den andel af virksomhederne, der er meget tilfredse, 
tilfredse eller mindre tilfredse med forretningsudviklerens evne til at sætte sig ind 
i virksomhedens situation og forstå virksomhedens udfordringer og potentiale 
eller forretningsudviklerens faglige kompetencer 

• Måltallet vedrørende virksomhedernes overordnede tilfredshed med den 
specialiserede vejledning opgøres som den andel af virksomhederne, der er 
meget tilfredse, tilfredse eller mindre tilfredse med erhvervshuset 

• Måltallet vedr. virksomhedernes forventede effekt af den specialiserede 
vejledning opgøres som den andel af virksomhederne, der i høj, nogen eller lav 
grad forventer en positiv effekt på virksomhedens udvikling 

• Måltallet vedr. virksomhedernes parathed til at anbefale EHSJ til andre opgøres 
vha. net promoter score (NPS). 

 
Mål 5.2. 
Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på baggrund af registerdata vedrørende 
virksomheder, som EHSJ har registreret i CRM, samt kontrolgrupper. Effektmålingen er en 
del af Erhvervsstyrelsens analysemodel for erhvervshusene, og effektmålingen foretages 
af Danmarks Statistik.  
 
Effektmåling i forhold forløbstyperne vækstplaner og udviklingsplaner kan sammenlignes 
med den måde de tidligere væksthuse blev effektmålt på. I effektmålingen skelnes ikke 
mellem forløbstyperne vækstplaner og udviklingsplaner, da der er for få virksomheder 
under udviklingsplaner til, at Danmarks Statistik kan opgøre en retvisende selvstændig 
effekt af denne forløbstype. 
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De virksomheder, der deltager i handlingsplansforløbene har som tidligere nævnt fokus 
på drift og konsolidering, og derfor giver det ikke mening at måle effekten af 
handlingsplanerne vha. mervækst i omsætning og beskæftigelse. Erhvervsstyrelsen vil 
derfor teste, om der kan udvikles alternative effektmålinger fx i forhold til 
virksomhedernes overlevelse, hvorvidt virksomheden opretholder en stabil omsætning 
mv. Når Erhvervsstyrelsen har fastlagt en effektmåling for virksomheder med fokus på 
drift og skalering, vil der blive tilføjet et effektmål vedrørende handlingsplanerne i 
RK2020.   
 
  

Afrapportering Mål 5.1. 
Afrapporteringen til KKR sker en gang årligt. 
 
Mål 5.2. 
Afrapporteringen til KKR sker en gang årligt.  
 
I foråret 2022 vil der kunne afrapporteres effekt i de virksomheder, der modtog 
specialiseret vejledning i EHSJ i 2019, og i foråret 2023 vil der kunne afrapporteres effekt 
i de virksomheder, der modtog specialiseret vejledning i EHSJ i 2020. 
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Mål 6 – Erhvervshusene som knudepunkter i erhvervsfremmesystemet 
  

 

Erhvervshusene er knudepunkter i erhvervsfremmesystemet, der binder den lokale og den statslige 

erhvervsfremme sammen. Erhvervshusene skal derfor have et stærkt netværk af samarbejdspartnere blandt 

private og offentlige aktører, herunder også klyngeorganisationer.  

Via erhvervshusene sikres virksomhederne nem adgang til statslige erhvervsfremmetilbud om 

internationalisering via Eksportrådet, kapitalformidling via Vækstfonden og Innovation via 

Innovationsfonden. 

Erhvervshusenes skal bidrage til at erhvervsfremmesystemet opleves enklere for virksomhederne at navigere 

i ved at samle specialiserede erhvervsfremmetilbud og specialiserede faglige kompetencer om 

virksomhedsdrift og -udvikling.  

Mål Mål 6.1. 
Med henblik på at sikre, at EHSJ henviser virksomheder til relevante, højtspecialiserede 
statslige og private aktører, opstilles måltal vedr. andelen af virksomheder, som henvises 
til anden rådgivning.  
 
Måltallene for 2020 er: 

Forløbstype Andel henvisninger 

Handlingsplaner 70% 

Vækstplaner og 
handlingsplaner 

80% 

 

Mål 6.2. 
Med henblik på yderligere at sikre kendskab til EHSJ og udbredelse af EHSJ’s 
virksomhedsrettede aktiviteter i alle 17 kommuner, opstilles følgende måltal for 2020: 

• andelen af virksomheder, som kender til EHSJ, er øget med 10% i forhold til 
nulpunktsmålingen 

• EHSJ’s virksomhedsforløb fordeles på de 17 kommuner i region Sjælland i hht. 
kommunernes befolkningsandele 

 
Mål 6.3. 
Med henblik på at sikre et stort, godt samarbejde med de kommunale/lokale 
erhvervsserviceorganer, opstilles følgende måltal: 

• Der udvikles og afvikles 8 fælles aktiviteter med lokale erhvervsserviceorganer. 

Aktiviteterne skal gøres tilgængelige i hele KKR Sjælland 

I rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet for 2019-2020 er det aftalt, at der i de enkelte 

resultatkontrakter formuleres et mål, for erhvervshusenes samarbejde med øvrige aktører, herunder 

højtspecialiserede ordninger eller private aktører. Målet kan fx være om indgåelse af samarbejdsaftaler 

eller antal henviste virksomheder. 

Konkrete måltal formuleres i resultatkontrakterne med KKR og er individuelt for hvert erhvervshus. 
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• Der udarbejdes en casesamling, som beskriver de gode historier omkring 

samarbejdet mellem virksomhederne og erhvervsfremmesystemet. Der udarbejdes 

min. én case for hver kommune. Casen kan være en videoproduktion eller en skriftlig 

case. Casene udarbejdes løbende gennem året. 

• Der udarbejdes min. 3 gode eksempler på samarbejdet mellem virksomheder, 

kommunal/lokal erhvervsservice og EHSJ. Eksemplerne udarbejdes løbende gennem 

året. 

• Samarbejdet mellem de kommunale/lokale erhvervsserviceorganer og EHSJ 

kortlægges med henblik på at udvikle samarbejdet og tilbyde de rigtige tilbud til 

virksomhederne. Kortlægningen sker i samarbejde med K17 og/eller de lokale 

erhvervsserviceorganer. 

 

Metode Mål 6.1. 
Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på baggrund af registreringer i CRM. 
 
Mål 6.2. 
Målet opgøres af EHSJ. 
 

• I august 2019 foretog Epinion en nulpunktsmåling af virksomhedernes kendskab til 
EHSJ. Målingen var baseret på telefoninterview med 250 virksomheder i region 
Sjælland. Målingen viste, at 43% af virksomhederne kendte eller havde hørt om 
EHSJ. Det første mål opgøres på baggrund af en ny kendskabsmåling, der foretages 
af Epinion i august 2020. 

• Udbredelsen til alle 17 kommuner opgøres på baggrund af EHSJ’s registreringer i 
CRM suppleret med oplysninger om virksomhedernes kommunetilhørsforhold. 

 
Mål 6.3. 
Målet opgøres af EHSJ i form af et skriftligt notat, der lister de fælles aktiviteter, 
casesamlingen, de 3 gode eksempler og andre samarbejdsflader mellem de 
kommunale/lokale erhvervsserviceorganer og EHSJ. 
 

Afrapportering Mål 6.1. 
Afrapporteringen til KKR sker en gang årligt. 
 
Mål 6.2. 
Afrapporteringen til KKR sker en gang årligt. 
 
Mål 6.3. 
Afrapporteringen til KKR sker en gang årligt. 
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Mål 7 – Særlig indsats for digital omstilling 
 

 

Et af de væsentligste politiske mål med det nye erhvervsfremmesystem er at øge produktiviteten og 

konkurrenceevnen i danske virksomheder.  Virksomheder, der er digitale, er også mere produktive, og 

anvendelse og implementering af digitale løsninger, er derfor væsentligt for at styrke virksomhedernes 

konkurrenceevne.  

Erhvervshusene skal virke som indgang til viden og vejledning, der inspirerer og ansporer virksomhederne til 

i højere grad at digitalisere og udnytte ny teknologi og nye forretningsmodeller.  

 

Mål Målene for 2020 er, at 

• EHSJ udvikler i samarbejde med de andre erhvervshuse og SMVdanmark et 
digitalt kompetenceunivers med det formål at gøre det nemt tilgængeligt og 
fleksibelt for små virksomheder med en lav digitaliseringsgrad at dygtiggøre sig 
inden for digitalisering 

• 50 virksomheder fra region Sjælland deltager i tutorials på det online 
kompetenceunivers 

• EHSJ udvikler i samarbejde med lokale interessenter digitale forløb for små 
virksomheder med en lav digitaliseringsgrad  

• 20 virksomheder deltager i de digitale forløb 
 

Metode Målet opgøres af EHSJ. 
  

Afrapportering Afrapporteringen til KKR sker en gang årligt. 
 

 

  

I rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet for 2019-2020 er det aftalt, at der i de enkelte 

resultatkontrakter formuleres et mål, der udmønter erhvervshusenes rolle som indgang til viden og 

vejledning, der inspirerer og ansporer virksomhederne til i højere grad at digitalisere og udnytte ny 

teknologi og nye forretningsmodeller. Målet er individuelt for det enkelte erhvervshus. Derudover kan 

der lokalt indgås aftaler og opstilles målsætninger vedr. andre strategiske indsatsområder, som 

erhvervshusene skal bidrage til. 
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Mål 8 – Indsatser i relation til den todelte erhvervsfremmestrategi for 

region Sjælland 
 

Strategien for erhvervsfremme i region Sjælland 2020-23 er todelt.  

Den første del fokuserer på professionalisering og arbejde med vækstdrivere med det formål at øge den 

enkelte virksomheds produktivitet og skabe konkurrencedygtige forretningsmodeller i virksomhederne. 

Blandt de udvalgte vækstdrivere nævnes digitalisering, serviceinnovation og internationalisering. Hertil 

kommer grøn omstilling. 

Den anden del af strategien for erhvervsfremme i region Sjælland 2020-23 fokusere på de gennemgribende 

forandringsskabende potentialer, der kan fremme en erhvervsstruktur på Sjælland, der markant forbedrer 

vilkårene og mulighederne for økonomisk vækst. I 2019 identificerede EHSJ en række mulige fokusområder, 

der har et forandringsskabende potentiale, som vurderes at kunne forløses gennem en kombination af dyb, 

intensiv erhvervsfremme og en ændret rammesætning for virksomhederne. Der blev desuden arbejdet med 

ét af disse fokusområder i form af man-on-the-moon initiativet, der handler om at skabe fremtidens store 

virksomheder på Sjælland. I første omgang er potentielle deltagervirksomheder blevet identificeret.   

 

Mål Mål 8.1. 
Med henblik på at sikre at EHSJ har fokus på arbejdet med de prioriterede vækstdrivere, 
opstilles følgende måltal for 2020: 

• EHSJ udbyder projektaktiviteter inden for professionalisering, digitalisering, 
serviceinnovation og internationalisering 

• 200 virksomheder deltager i disse aktiviteter 

• EHSJ udvikler desuden projektaktiviteter målrettet grøn omstilling, herunder gør en 
opsøgende indsats i forhold til at rekruttere virksomheder med potentiale for vækst 
gennem grøn omstilling. Min. 25 virksomheder deltager i et forløb målrettet grøn 
omstilling. 

 
Mål 8.2. 
Med henblik på at sikre at EHSJ har fokus på de gennemgribende forandringsskabende 
initiativer, opstilles følgende måltal for 2020: 

• Indholdet af man-on-the-moon initiativet beskrives (virksomheder, aktiviteter, 
effektkæde mv.)  

• Man-on-the-moon initiativet igangsættes med 10 virksomheder 

• EHSJ udvikler og beskriver forandringsskabende initiativer inden for yderligere 2 
fokusområder 

• Der søges om eksterne midler til medfinansiering af minimum et af de 
forandringsskabende initiativer 

 
 

Metode Mål 8.1. 
EHSJ udarbejder en opgørelse for hvert af de 4 måltal. Afrapporteringen på 6.1. 
inkluderer en liste over projektaktiviteterne. 
 
Mål 8.2. 
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Måltallene opgøres af EHSJ.  
 
Indholdet af man-on-the-moon beskrives i et, der bl.a. indeholder en liste over 
deltagervirksomheder, virksomhedernes behov, aktiviteter og effektkæde. 
 
Aktiviteten i man-on-the-moon opgøres på baggrund af EHSJ’s registreringer.  
 
Yderligere 2 forandringsskabende initiativer beskrives i et notat. 
 
Målet om ansøgning om ekstern finansiering er nået, når der foreligger minimum én 
ansøgning om eksterne midler til medfinansiering af et forandringsskabende initiativ. 
 

Afrapportering Mål 8.1. 
Afrapporteringen til KKR sker en gang årligt. 
 
Mål 8.2. 
Afrapporteringen til KKR sker en gang årligt. 
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Mål 9 – Samarbejde i Greater Copenhagen 
 

Mål Der opstilles følgende mål for 2020: 

• Løbende orientering til lokal erhvervsservice om samarbejdet i Greater 

Copenhagen gennem nyhedsbreve og på møder mellem lokal erhvervsservice 

og EHSJ 

• Samarbejde med aktører i Greater Copenhagen om tiltrækning af udenlandsk 

arbejdskraft 

• Samarbejde om styrkelse af Greater Copenhagen som 

vækstiværksættercentrum i Europa 

• Projektsamarbejde mellem EHSJ og EHHR på nationale projekter, således at 

ressourcer/kompetencer deles og der afholdes fælles kollektive arrangementer 

• 20 forløb med virksomheder fra region Sjælland i EHHR og 20 forløb med 

virksomheder fra region Hovedstaden i EHSJ. 
 

Metode Målene opgøres af EHSJ. 
 

Afrapportering Afrapporteringen til KKR sker en gang årligt. 
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Mål 10 – Samarbejde med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 
 

Mål Med henblik på at sikre at EHSJ har fokus på at facilitere samarbejdet mellem Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse og aktører i Region Sjælland, opstilles følgende måltal for 

2020:  

EHSJ afholder en konference for virksomheder, kommuner, lokal erhvervsservice, 

videninstitutioner og andre interessenter, hvor Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

præsenterer udmøntningsplanen for den decentrale erhvervsfremmestrategi 2020-23 

med henblik på at sikre forankring af udmøntningsplanen i Region Sjælland. 

 

Metode Målet opgøres af EHSJ. Output fra konferencen afrapporteres til KKR efter 
konferencens afholdelse. 
 

Afrapportering Afrapporteringen til KKR sker en gang årligt. 
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Mål 11 – Vision for region Sjælland 
 

Mål EHSJ vil i samarbejde med KKR Sjælland udarbejde et visionspapir for Region Sjælland. 

Visionen skal have til formål at skabe det fælles mål regionen arbejder efter og skal være 

med til at synliggøre over for omverdenen, hvor man står og hvor man vil hen og skal 

samtidig skabe fællesskab for aktørerne om visionen.  

 

Der opstilles følgende måltal for 2020: 

• EHSJ samler et ekspertpanel bestående af udvalgte kommunaldirektører, 

borgmestre, SMV’er, iværksættere og store virksomheder fra Region Sjælland i et 

døgn for at definere en vision for Region Sjælland.  

• EHSJ udarbejder visionspapir for Region Sjælland som afleveres til KKR Sjælland. 

• EHSJ følger den erhvervsøkonomiske udvikling i region Sjælland gennem udviklingen 

i forskellige indikatorer, fx udviklingen i erhvervsdemografi og -struktur, 

værdiskabelse, produktivitet, eksport og beskæftigelse 

 

Metode Målet opgøres af EHSJ.  
 
Det første delmål er nået, når der er samlet et ekspertpanel som deltager i et visionsdøgn 
for Region Sjælland.  
 
Det andet delmål er nået, når der foreligger et udkast til visionspapir for Region Sjælland.  
 
Det tredje delmål er nået, når der foreligger et notat med indikatorer for den 
erhvervsøkonomiske udvikling. 
 

Afrapportering Afrapporteringen til KKR sker en gang årligt. 
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Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

deb@erst.dk  

Høringssvar fra KKR Sjælland til udkast til strategi for decentral 

erhvervsfremme 2020-2023 

 

Til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

 

KKR Sjælland takker for muligheden for at afgive bemærkninger til Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) om udkast til strategi for decen-

tral erhvervsfremme 2020-2023. Dette høringssvar afgives på vegne af 

de 17 kommuner i KKR Sjælland. 

 

Generelt 

KKR Sjælland finder det positivt, at der er opmærksomhed på bl.a. infra-

struktur og andre rammebetingelser. Det vil være en styrke, hvis DEB ta-

ger stilling til eventuelle handlinger for at understøtte en udvikling, der 

fremmer erhvervslivets muligheder. Fremhævelsen af lokale og regionale 

udfordringer og muligheder som grundlaget for den decentrale erhvervs-

fremme er et godt fælles udgangspunkt for strategien.  

 

KKR Sjælland roser endvidere, at der i strategien er fokus på lokale part-

nerskaber med alle parter om kvalificeret arbejdskraft .  

 

Der opleves dog behov for at tydeliggøre, hvordan strategien konkret skal 

udmøntes og rollerne for aktørerne i erhvervsfremmesystemet ift. at ud-

mønte strategi. Ikke mindst kommunernes rolle ift. lokal erhvervsservice: 

• Hvad er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses konkrete aftryk? 

• Hvad kan de tværkommunale erhvervshuse gøre? 

• Hvordan kan den lokale/kommunale erhvervsservice understøtte de 

strategiske mål? 

• Hvor er den digitale erhvervsfremmeplatform det rigtige værktøj for 

virksomheder? 

 

KKR Sjælland finder det vigtigt, at Dansk Erhvervsfremmebestyrelses 

strategiske pejlemærker får forankring regionalt/lokalt gennem adgang til 

midler. Det er KKR Sjællands forhåbning, at strategien følges op med en 

plan for implementering/eksekvering samt en plan for formidling af strate-

gien til de lokale og regionale aktører.  

 

Der er behov for at balancere, om der skal gives støtte til udvikling, der 

hvor behovet er størst versus der, hvor (vækst)potentialet er tydeligst. 

 

Et meget vigtigt element i det nye erhvervsfremmesystem er den digitale 

erhvervsfremmeplatform. Mulighederne med den nye platform bør uddy-
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bes, herunder beskrivelse af hvordan brugen af platformen kan under-

støtte eksekveringen af erhvervsfremmestrategien i forhold til virksomhe-

der og andre aktører.  

 

Ad Del 1 – Drivkræfter for vækst og udvikling i hele landet 

KKR Sjælland finder, at de beskrevne drivkræfter er gode, rigtige og ikke 

mindst velkendte drivkræfter. En stor del af drivkræfterne går igen i alle 

de regionale kapitler, som tværgående indsatser, de lokale virksomheder 

og erhvervsfremmeaktører skal arbejde med. Dog finder KKR Sjælland 

det ærgerligt, at beskrivelsen af den stærke erhvervsmæssige specialise-

ring på grøn omstilling overser det store potentiale i Sjællandsregionen 

indenfor bl.a. energioptimering og affald som ressource. 

 

Der savnes stillingtagen til prioritering og fokusering. Fx med afsæt i, 

hvad der vurderes at være mest virksomt ift. øge produktivitet og konkur-

renceevne, samt hvad der efterspørges af henholdsvis virksomheder og 

øvrige aktører for at opnå vækst og udvikling. 

 

Der kan eventuelt skelnes mellem grundlæggende behov (digitalisering, 

kvalificeret arbejdskraft, professionalisering o.l.) og potentielle "game-

changere", der kan give danske virksomheder betydelige løft ift. konkur-

renceevne og internationalisering/eksport. 

 

Det kan overvejes, om der bør sættes særligt fokus på potentialerne i at 

fremme udvikling og fremtidssikring af detailhandel som en bærende 

søjle for attraktive byer og lokalsamfund i hele Danmark, herunder for bo-

sætning og turisme. Detailhandlen er mange steder i markant tilbagegang 

bl.a. som følge af nethandel og ændret købsadfærd. Det er mange steder 

et stort beskæftigelsesområde. 

 

Ad Del 2 – Danske styrkepositioner og fremtidens klynger 

Det er efter KKR Sjællands vurdering umiddelbart et fornuftigt felt af er-

hvervsområder/styrkepositioner. KKR Sjælland har dog følgende bekym-

ringer og observationer vedrørende de udpegede styrkepositioner:  

 

KKR Sjælland finder det afgørende, at klyngeorganisationernes tilbud bli-

ver reelt landsdækkende, så stærke virksomheder i en region ikke mister 

muligheder som konsekvens af, at den relevante klyngeorganisation er 

placeret i en anden region. 

 

Der er generelt et behov for at koble udpegning af styrkepositioner sam-

men med de styrkepositioner, der udpeges fra erhvervshusene i de regio-

nale kapitler. Det kan eventuelt overvejes at ændre rækkefølgen for stra-

tegiens dele til: 1. Nationale drivkræfter. 2. Regionale drivkræfter. 3. Styr-

kepositioner og klynger.  

 

I afsnit 9, Fødevarer og bioressourcer, savnes dog fokus på den er-

hvervsstyrke og vækstpotentiale der ligger i en øget afsætning til et for-

brugermarked, der i stigende grad efterspørger fødevarer kendetegnet 

ved høj kvalitet, storytelling og økologi. En stor del af efterspørgslen efter 

højkvalitets, stedbundne fødevarer fra bl.a. Sjællandsregionen kommer 

fra den københavnske gastronomiscene. Netop understøttelse af  koblin-

gen mellem forbrugere, gastronomi og landbrug som  finder sted flere 
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steder i region Sjælland, kan udvikle sig til blive Danmarks første sam-

lingspunkt for lokal fødevareproduktion og forædling, teknologisk udvik-

ling og distribution med en tydelig bæredygtighedsprofil og dermed en 

potentiel fremtidig national klynge. 

 

I klyngesamarbejdet ”Maritime erhverv og logistik er to meget store er-

hvervsområder slået sammen i én klynge. Med den kommende åbning af 

Femern Bælt-forbindelsen bliver der et markant øget fokus på vej-/bane-

logistik i korridoren Femern-Sjælland-København-Sverige/Norden. Det er 

vigtigt at der er mulighed for at understøtte logistikindsatser til at under-

støtte den udvikling.  

 

For klyngesamarbejdet Turisme er det positivt med udvikling med afsæt i 

lokale, stedbundne kvaliteter og geografisk spredning. Det er afgørende 

at fastholde det fokus som grundlag for de investeringer, som Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse vil fokusere på at prioritere i udvalgte områ-

der, hvor potentialet er stort.  

 

Ad Del 3 – Regionale drivkræfter for vækst og udvikling 

Det regionale kapitel for Sjælland kunne med fordel fremhæve, at Sjæl-

landsregionen har vigtige styrkepositioner qua væsentlige industriområ-

der og mange henholdsvis meget specialiserede håndværksvirksomhe-

der. Der er således grundlag for at se regionen som en krumtap i produk-

tions- og industriDanmark. Der ligger heri et potentiale for vækst og ek-

spansion, herunder ikke mindst hvis rammevilkårene for virksomhederne 

(arbejdskraft og uddannelse) forbedres. Med dette afsæt kan der holdes 

fokus på udviklingsperspektiverne i den tætte kobling til Hovedstaden, 

herunder på et arbejdsdelingsperspektiv. 

 

Mere specifikt anbefaler KKR Sjælland, at det beskrives i det regionale 

kapitel, at vi i regionen har en række erhvervsspecialiseringer, herunder 

Biotek og Pharma-industri (som kan kobles til den nationale klynge om 

Life-Science), samt Fødevarer af høj kvalitet, Bioøkonomi, Cirkulært byg-

geri og Transport/logistik. Inden for cirkulær økonomi og bæredygtighed 

er der endvidere reelt en styrkeposition i Sjællandsregionen. (Energiopti-

mering, affald som ressource) som kan fremhæves særskilt.  

 

Den tætte kobling og det sammenhængende forbruger- og arbejdsmar-

ked med Hovedstadsregionen bør fremhæves tydeligere og beskrives 

mere enslydende på tværs af de to regionale kapitler. Herunder bør det 

konkrete erhvervspolitiske samarbejde i Greater Copenhagen fremhæ-

ves. 

 

KKR Sjælland ser frem til det videre samarbejde i erhvervsfremmesyste-

met. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Hörup   Carsten Rasmussen 

Formand KKR Sjælland  Næstformand KKR Sjælland 

Borgmester Solrød Kommune Borgmester Lejre Kommune 
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Januar – maj 2019 juni - oktober 2019 februar – maj 2020september – januar 2020

Opstart og status
• Vidensindsamling og 

statusanalyse

• Læringer fra Vestkysten

• Identifikation af primære spor og 
fokusområder

• Udbud af konsulentopgave og 
analysebistand

Analyse af 
potentialer
• Markeds- og konkurrentanalyser

• Kortlægning og analyse af 
stedbundne potentialer

• Opstartsmøde med interessenter

Udarbejdelse af 
planen
• Udformning af vision, indsatser 

og tiltag

• Arbejde i workshops og 
arbejdsgrupper

Godkendelse og plan 
for implementering
• Fremlæggelse på byråd / udvalg

• Lancering af planen

• Plan for implementering

• Finansiering af opstartsprojekter

Fase 0 Fase 1 Fase 3Fase 2

Hvor er vi i den overordnede tidsplan?
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Turisme skal skabe lokal udvikling
Store dele af Sjælland og Øerne har de seneste år oplevet positiv 

befolkningstilvækst, stigende boligpriser og øget beskæftigelse. 

Imidlertid står nogle dele af region Sjælland stadig som nogle af 

landets mest udfordrede kommuner. Her er forsat udfordringermed 

høj ledighed, fraflytninger og lav fødselsrate, og områderne er ikke 

fulgt med væksten i BNP pr. indbygger og beskæftigelsen i landets 

øvrige kommuner. 

De mest udfordrede områder på Sjælland er de kystnære kommu-

ner, som geografisk ligger længst fra hovedstaden. De er præget 

af højere ledighed og lavere uddannelsesniveau. Disse områder er 

sårbare overfor konjunkturændringer og har brug for at kunne stå 

på flere ben i form af nye erhvervsmuligheder og stedbundne jobs 

- som netop turismen skaber - hvis og når der sker ændringer i den 

eksisterende erhvervsstruktur. 

Målet er at styrke region Sjælland med turisme som løftestang. 

Turisme skal være en udviklingsmotor, der kan skabe liv, aktivitet 

og økonomi i form af øget beskæftigelse og attraktivitet på stedet 

og derigennem bidrage til levende bymiljøer og lokalsamfund året 

rundt.

I dette perspektiv indgår også, at indsatsen bygger på principper 

om bæredygtighed, som kendes fra udviklingsplaner andre steder 

i Danmark, og på at man tapper ind i og operativt udnytter FNs 

verdensmål, hvor disse giver mening for Sjællands turisme - det 

være i forhold til bæredygtige byer og lokalsamfund, livet på land 

og i havet, klima, m.m.

Ambitiøse vækstmål og en bæredygtig udvikling
De 17 kommuner i KKR Sjælland er gået sammen med Dansk 

Kyst- og Naturturisme, destinationsselskaberne på Sjælland og 

Realdania om en fælles udviklingsplan for turismen på Sjælland 

og øerne. Formålet er at give turismen et varigt og markant løft som 

væksterhverv på tværs af kommunerne på Sjælland og øerne - og 

som grundlag for at skabe lokal vækst, øget beskæftigelse og 

bæredygtig lokal udvikling. 

Men det kræver en markant udvikling og et fælles løft, hvis regionen 

skal bidrage til at realisere pejlemærkerne for vækst som er fastsat 

i den nationale strategi for dansk turisme frem mod 2025. Sjælland 

og øerne skal løfte sig fra at være en lokal spiller med et fragmen-

teret udbud til at være en markant national spiller drevet af stærke 

turismemæssige kraftcentre med komplette værdikæder, kritisk 

masse og stærke autentiske brands med gradvis international 

appel.  

Regionens aktører skal arbejde koordineret og systematisk med 

udvikling af kapacitet, oplevelser og services. Turisme skal være 

et prioriteret væksterhverv i Region Sjælland. Samarbejdet mellem 

regionens aktører skal styrkes og professionaliseres, og udviklingen 

skal fokuseres og prioriteres geografisk og tematisk. 

Der skal bygges videre på de forretningsmodeller, samarbejder og 

brands, der allerede fungerer. Men indsatsen skal professionalise-

res, kommercialiseres og skaleres, så turismeerhvervet kan løfte sig 

fra det lokale til et nationalt – og internationalt – niveau, og så der 

profiteres af den geografiske nærhed til store markeder i hovedsta-

den og Nordtyskland.

TURISMEN PÅ SJÆLLAND OG ØER 
KAN OG SKAL MERE!

Fra potentiale til fælles løft
Turismen i Region Sjælland er kendetegnet ved uforløste potentialer. 

Med et geografisk stærkt udgangspunkt mellem stærke koncentra-

tioner af markeder i København, Nordtyskland - hvor åbningen af 

Femernforbindelsen planlagt 2028 yderligere skaber adgang til det 

nordtyske marked - og Sydsverige har Sjælland og øerne en unik 

placering med et meget stort opland af mulige besøgende. 

Turismen er allerede i dag et vigtigt erhverv i region Sjælland og 

står for en omsætning på 12.8 mia. kr. Og der er meget at bygge 

på: mange oplevelser indenfor natur, en rig kultur og historie, sjove 

forlystelser samt kvalitetsfødevarer. Men Region Sjælland oplever 

ikke samme vækstrater som turismen i resten af Danmark, faktisk 

har Region Sjælland oplevet tilbagegang i antallet af overnatninger 

(-9%) siden 2008. 

De mange oplevelser er ikke koordinerede eller forbundne, der 

mangler strategiske samarbejder, klare signaturprodukter og stær-

ke brands med højt kendskab og distributionskraft inden for blandt 

andet overnatning og mad, og generelt er kvaliteten og udbuddet 

ikke godt nok. Samtidig  er der gode takter, som viser, at der er et 

marked for kvalitet. Det gælder eksempelvis et oplevelsesprodukt 

som Knuthenborg Safaripark og en højklasse overnatningkapacitet 

og spisested som Dragsholm Slot. 

Der er altså potentiale til både større volumen og til en mere værdi-

skabende turisme på Sjælland – både til gavn for erhvervet og de 

lokalsamfund, som turismen er en del af.  
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POTENTIALER OG UDFORDRINGER 
FOR TURISMEN I REGION SJÆLLAND 

Et marked i udvikling  
Sjælland og øerne ligger midt i mellem flere meget store markeder. 

København er landets største by og turistattraktion og udgør et me-

get vigtigt opland til region Sjælland i forhold til turisme – både med 

indbyggerne i hovedstadsområdet  som målgruppe, men også 

med et særligt fokus på byens mange internationale gæster, der 

ønsker at opleve et andet Danmark, men i bekvem afstand til byen. 

Derudover er der store potentialer i de tyske markeder i syd. I dag 

er det relativt omkostningstungt og langsommeligt for de nordtyske 

gæster at besøge Sjælland og øerne pga. en dyr færgeforbindelse, 

men med åbningen af Femernforbindelsen forventet i 2028 er situ-

ationen en anden, og det kan potentielt blive en gamechanger for 

turismen på Sjælland. Køretiden fra fx Hamborg bliver i fremtiden re-

duceret til omkring 3 timer til Midtsjælland og det meste af Sjælland 

vil dermed stå med et opland svarende til de store kystdestinationer  

såsom Blåvand, Søndervig og Hvide Sande på Vestkysten.

Men det kræver en målrettet indsats i forhold til udviklingen af 

højkvalitetsprodukter til disse eksisterende og nye målgrupper. Der 

skal være en grund for det nordtyske publikum til at køre til Sjælland 

fremfor fx de store destinationer ved Vestkysten. Og der skal være 

tilbud af en høj kvalitet til københavnere og internationale besøgen-

de i København, som gør det attraktivt at forlade byen for en stund.
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Hovedstad og lokalområder skal skabe synergi
Nærheden til København – og på sigt de nordtyske byområder - kan 

ikke overvurderes . Sjælland har en stor fordel i kraft af sin nærhed 

til landets største by, som også er landets største turistattraktion. 

Her er både et meget stort marked af Københavnere, der ønsker 

en pause fra storbyen i landlige omgivelser, eller som søger unikke 

oplevelser i form af eksempelvis en udstilling på et museum, en unik 

spiseoplevelse eller en event. Men også de mange internationale 

besøgende i København kan have en interesse i at opleve andet 

end blot storbyen. Faktisk viser undersøgelser, at 85% af turisterne i 

København ønsker at kombinere deres storbyferie med en oplevel-

se på landet. 

Samtidig giver nærheden til København også en merværdi til ferien 

på Sjælland - muligheden for at kombinere kyst- og naturferien med 

en dag i storbyen og dens mange tilbud og attraktioner skiller Sjæl-

lands tilbud ud fra de øvrige danske kyst- og naturdestinationer. 

Med de rigtige produkter og tilgængelighed har Sjælland potentia-

let til at have appel til både det traditionelle feriemarked, det hurtigt 

voksende kortferiemarked, flere nicheområder inden for blandt an-

det outdoor og også forretnings-, sports- og kulturevents, der mat-

cher Sjællands profil. For at gøre sig attraktiv overfor dette marked, 

skal Sjælland arbejde med det særligt lokale, der adskiller regionen 

fra storbyen, hvad enten det er København eller på sigt Hamburg: 

det nære, det rolige, den lille skala med de store historier, naturen, 

den autentiske kulturarv. Og skarpe og værdiskabende produkter 

og tilbud, der er præcist målrettet smutturen væk fra storbyen.
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Kort afstand - men afkoblet
Inden for 1-2 timer i bil  fra København og 3-5 timer fra Hamborg når 

man det meste af Sjælland og øerne. Men mentalt opleves det som 

længere, og det kræver, at der er noget at køre efter. 

Samtidig er bevægelsen internt på Sjælland ikke oplagt og dermed 

opleves det ikke naturligt at tage fra fx. sommerhuset i Odsherred til 

Borgcentret i Vordingborg . Den sjællandske infrastruktur er knyttet 

op med København som det naturlige centrum. Det betyder, at al 

bevægelse til og fra hovedstaden er let, mens bevægelse på tværs 

af Sjælland – fx i nord-syd-aksen er mere besværlig og ikke nødven-

digvis logisk for den ikke stedkendte besøgende. 

Selvom der er togforbindelser til og fra København til Vest-, Midt- og 

Sydsjælland og en række lokalbaner, vil det ofte stadig kræve trans-

port i bil for at kunne opleve store del af Sjællands natur og kyst. 

Mange oplevelser – få must-sees
Sjælland er præget af en høj koncentration af oplevelser – ople-

velsescentre, museer, kulturarv,naturområder og strande. Men der 

mangler helt store attraktioner, der kan drive en udvikling og skabe 

brandværdi. Åbningen af Camp Adventure med det markante skov-

tårn og den udfordrende og sjove klatrepark understreger behovet 

– og potentialet. 250.000 mennesker har allerede besøgt stedet, og 

selvom der formentlig også er tale om en vis nyhedens interesse-ef-

fekt, viser det alligevel potentialet: Sjælland kan bære markant flere 

store attraktioner, end regionen har i dag og de rigtige tiltag kan 

flytte turismen markant.

Behov for markedsrelevant og kommerciel kapacitet
Den primære overnatningsform i region Sjælland er sommerhuset, 

hvor både ophold i eget og i lejet feriehus har størst volumen. Men 

udlejningsprocenten er lav, der er stor grad af landliggerturisme og 

volumen i antal feriehuse er ikke så høj som i andre dele af landet. 

Der er behov for både at sætte fokus på øget udlejning af eksiste-

rende feriehuse, og samtidig skal der sættes ind på at differentiere 

kapaciteten, så der skabes attraktive tilbud for potentielle kortferie-

besøgende.

Der er behov for at tænke i mere værdiskabende overnatningsfor-

mer og i flerstrengede forretningsmodeller, fx gennem et dobbelt 

fokus på erhvervsturisme i hverdage og weekendophold i weeken-

derne eller faciliteter der også bruges af lokalområdet. Timingen er 

god. Der sker i disse år en stærk innovation i udviklingen af overnat-

nings-, spise, oplevelseskoncepter. 

Mørkegrønne stjerner har over 50.000 besøgende. Lysegrønne 
stjerner har mellem 10.000 og 50.000 besøgende. 

Placering af sommerhuskapacitet i Region Sjælland Infrastruktur og tilgængelighed

1 TIME

2 TIMER
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En bæredygtig udviklingsplan for region Sjælland må sætte den 

lokale og regionale geografi ind i en større - national og global - 

samfundsmæssig kontekst, hvor en række megatrends forventes at 

få indflydelse på turismen på Sjælland. 

  

NATUR SOM RAMME OM NÆRVÆR
Det senmoderne samfund er præget af fart, foranderlighed og høj 

stimulering. Vi skal gøre mere, nå mere og være flere steder på én 

gang – både online og offline. Turisten søger at balancere et hektisk 

hverdagsliv med autentiske oplevelser i og med naturen - fra de roli-

ge og gratis aktiviteter, som alle kan være med i som vandring, bad-

ning m.m. til de mere nicheprægede og specialiserede oplevelser 

som fx gastronomi, outdooroplevelser, simple living m.m. Naturen 

kan levere på behovet for ro, nærvær og rammer for fællesskab og 

danne en tiltrængt modsætning til det urbane liv i hverdagen.

 

GLOBAL TURISME ER I VÆKST
Set i et globalt perspektiv er rejselysten i stærk stigning. Det mærkes 

blandt andet i København, der forventer en fordobling i antal over-

natninger i 2030 på i alt 16 mio. overnatninger mod de knap 9 mio. 

årlige overnatninger i dag. Det tyske marked viser også en fortsat 

interesse for Danmark, og ifølge VisitDenmark udtrykker over 21% 

af tyskerne, at de gerne vil rejse til Danmark indenfor de kommende 

tre år. Der er primært tale om de midt- og nordtyske markeder, som 

også har en rimelig rejsetid til Danmark.

FORANDRET DEMOGRAFI OG LIVSSTIL
Den måske stærkeste markør på det tyske rejsemarked er den 

ændrede demografi. Seniormarkedet kommer til at fylde markant 

mere. Og hvor det tidligere hed 50+, hedder det nu også 70+. Disse 

grupper har ofte en lang rejsehistorie for langtursrejser. De vil fortsat 

gerne rejse, men med en præference for destinationer, der ikke 

ligger så langt væk. Samtidig opstår der nye målgrupper: flergene-

rationsrejser, mor-datter rejser, venneture, m.m.

 

STAYCATION ERSTATTER FLYREJSEN
Samtidig med at der er en global vækst i turismen, begynder nye 

tendenser at formes. Klimaforandringer og bæredygtighed er 

blevet en stadigt større del af bevidstheden og kommer til udtryk 

i nye forbrugsmønstre, alternative ferietyper og et større fokus 

på forskellige rejseformers klimaaftryk. Samtidig oplever mange 

nordeuropæere, at de sydeuropæiske somre er for varme, mens det 

kølige nordiske klima er mere oplagt til en ferie, der i stigende grad 

handler om andet og mere end at ligge på stranden. Tendensen er 

endnu kun i sin spæde vorden, men lysten til holde ferie i hjemlandet 

kan potentielt få stor betydning for de nordiske destinationer.

TRENDS OG TENDENSER

UDVIKLINGSPLAN FOR SJÆLLAND OG ØERNE 7
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Skovtårnet (Camp Adventure), Gisselfeld Kloster
Siden sin åbning i marts 2019, har Skovtårnet ved Gisselfeld Kloster 
oversteget alle forventninger og haft næsten 250.000 besøgende 
gæster. Tårnets unikke arkitektur har vundet stor anerkendelse og 
international bevågenhed, bl.a. som en del af Time Magazines 
liste over de 100 mest besøgsværdige steder i 2019. Den massive 
succes vidner om tilstedeværelsen af et uindfriet turismebehov på 
Sjælland - behovet for den unikke, ”must-see” attraktion med høj 
æstetisk, og ikke mindst ”instagramable”, oplevelsesværdi.

Holmegård Glasværk
Tæt ved Næstved ligger Holmegård Glasværk, som siden 1825 
har været fanebærer for kunst, håndværk- og kulturområdet både 
lokalt, nationalt og international. I et forsøg på at genoplive og 
videreføre det kulturhistoriske område, genåbner glasværket i 2020 
i moderne udgave som et mangfoldigt kunst- og kulturcenter. Hol-
megaard-projektet er et eksempel på, at der igennem samarbejde 
mellem museer, kommuner, virksomheder, fonde og filantropiske 
foreninger samt ildsjæle, kan skabes attraktioner med afsæt i 
den sjællandske kulturhistorie - til gavn for både lokalsamfund og 
turister.

Haveje - feel free
Haveje startede ved Gudmindrup Strand ved Sejerøbugten som en 
strandcafé og et mødested, der tilbyder en oplevelse udover det 
sædvanlige ishus. Caféen serverer lokal økologisk is og burgere af 
høj kvalitet, og afholder koncerter og events for børn. Konceptets 
succes viser, at der er et uforløst potentiale for kystnære oplevelser 
og kvalitetstilbud - og der er nu også åbnet en Haveje i de to bade-
byer Liseleje og Marielyst.

Knuthenborg Safaripark
På VisitDanmark’s attraktionsliste fra 2018 er Knuthenborg Sa-
faripark kommet op som nummer 27 med et årligt besøgstal på 
326.000 – et tal, der er steget med hele 26,3 % siden 2017. Med 
etableringen af Knuthenborg Camp i 2018, hvor de besøgende kan 
overnatte i luksustelte på pæle, viser parken nye veje til en overnat-
ningskapacitet af høj kvalitet med enkel karakter. Og med meget høj 
oplevelsesværdi, der spiller sammen med kerneproduktet.

STEDER PÅ SJÆLLAND DER VISER VEJEN

8
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Møn: Camønoen, Møns Klint og Dark Sky
Møns 175 km lange vandrerute Camønoen, som bl.a. går langs 
Møns Klint, er siden sin åbning i 2016 kun vokset i popularitet. Ud-
over at vandreruten har givet Møn et nyt, stærkt turisttilbud, har den 
forbundet og forstærket øens andre særlige tilbud og herigennem 
formået at løfte turismen hele vejen rundt. Camønoen er et godt ek-
sempel på, hvordan sammenbinding af stedspecifikke potentialer, 
engagering af lokale drivkræfter og gennemført branding skaber 
grundlag for succesfuld destinationsudvikling. Sammen med 
udnævnelsen som Dark Sky Park er det med til at profilere Møn på 
de autentiske og spekakulære naturoplevelser i pagt med natur og 
lokalsamfund.

Norrmans – overnatning i lille skala, men høj kvalitet
Normanns B&B ligger på Stevns og er et overnatningstilbud udover 
det sædvanlige. Det svenske par, der driver stedet, har sat en ære 
i atmosfære, design, kvalitet og komfort. Overnatningsstedet skiller 
sig ud i lokalmiljøet ved at trække elementer fra det chikke stor-
by-hotel med ud på landet. Norrmans B&B viser, hvordan et urbant, 
moderne højkvalitetstilbud, selv i lille i skala, kan blive et turisme-
mæssigt forbillede og sætte nye standarder for kvalitet.

Stevns Klint: Besøgscenter og verdensarvsdestination
Med udnævnelsen af Stevns Klint til UNESCO verdensarv i 2014 er 
der for alvor kommet fokus på den særegne natur og historie for 
området. I et forsøg på at tilgængeliggøre verdensarvs-området, 
etableres Stevns Klint Besøgscenter i de kommende år. Med et 
nyt ambitiøst besøgscenter i en arkitektur, der fortæller de lokale 
historier om kalken og klinten – og med de mange andre autentiske 
oplevelser langs klinten - har Stevns Klint et potentiale til at blive en 
væsentlig sjællandsk destination med gennemslagskraft på både 
nationalt og internationalt plan - og samtidig vise vejen til, hvordan 
den Sjællandske natur- og kulturhistorie kan bringes i spil.

Dragsholm Slot
Midt i den naturskønne UNESCO Global Geopark Odsherred 

mødes fortid, nutid og fremtid på det 800 år gamle Dragsholm Slot. 
Slottet huser restauranten Slotskøkkenet, som i 2017 modtog 1 Mi-

chelinstjerne. Samtidig kan slottes dygtige køkken nydes i det mere 
enkle - og prismæssigt tilgængelige - spisehus. Dragsholm Slot 

viser, hvordan en ambitiøs satsnig på lokale fødevarer og kvalitet 
kan sætte et sted på landkortet og være med til at understøtte hele 

Odsherreds fortælling om og satsning på fødevarer. 
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DET SKAL DER TIL

Hvis der for alvor skal energi i turismeudviklingen i Region Sjælland 

bør der arbejdes med et dobbelt fokus på dels en prioritering af 

udvalgte kraftcentre, der skal drive udviklingen og udvikling af 

stærke reasons to go, som skaber grundlag for en endags- og 

kortferieturisme. 

Prioriterede kraftcentre driver udviklingen
Udviklingen bør i første omgang koncentreres i få prioriterede kraft-

centre. Det er dem, der skal udvikles og styrkes. Det er her, aktører-

nes ressourcer og energi skal kanaliseres hen. Kun herigennem får 

Sjælland mulighed for at mobilisere de fornødne ressourcer til at 

udvikle turismen til dens potentiale. Det betyder også, at turismen 

ikke nødvendigvis skal være et prioriteret erhverv alle steder på 

Sjælland – men der hvor den er, skal der lægges kræfter i at styrke 

og opbygge stærke destinationer.

Kraftcentre er mere end enkeltstående byer. Der er tale om afgræn-

sede områder, hvor der er potentiale for vækst, og hvor der er en 

værdikæde eller elementer i den, som der kan bygges videre på 

– f.eks. overnatningskapacitet, oplevelser og service. Kraftcentrene 

skal være markante sjællandske destinationer med stærke brands 

og med mange besøgende. Her skal være en variation i overnat-

ningsmuligheder, mangfoldige oplevelsesmuligheder og god 

service, så der er grundlag for både kortere og længere ophold. 

Der vil ikke være én model for sammensætningen af et kraftcenter. 

Nogle steder vil et resort med stærke fællesfaciliteter kunne fungere 

som et ankerpunkt for området. Andre steder kan det være en kritisk 

masse af unikke oplevelses- og overnatningsprodukter, der er bun-

det sammen. Et kraftcenter kan også have andre modeller. Kernen 

er at Sjællands kraftcentre har kritisk masse til at være drivere for 

udviklingen af turismen på Sjælland – både hver for sig og sammen.

Udpegningen af kraftcentre vil tage afsæt dels i det analytiske 

grundlag, som tilvejebringes af Wilke, samt i den kommende invol-

verende proces. Vi mener at udpegningen af kraftcentre må bero 

på en afvejning af fire afgørende parametre:

 

• Den eksisterende turismeinfrastruktur: koncentration af over-

natningskapacitet, attraktioner, oplevelser og services.

• Efterspørgsel: Markedets interesse for den konkrete geografi, 

herunder både turisterne – set på udvikling i overnatningstal 

og omsætning – og investorernes interesse, samt trends for 

turismeudviklingen.

• Investeringer på vej: Planlagte investeringer og udviklingspro-

jekter, som kan være med til at flytte turismen markant.

• Politisk prioritering: Politisk vilje til at prioritere og investere 

i udviklingen af den konkrete geografi i en turismemæssig 

sammenhæng.

EFTERSPØRGSEL

POLITISK 
PRIORITERING

INVESTERINGER 
PÅ VEJ

EKSISTERENDE 
TURISME-

INFRASTRUKTUR
KRAFTCENTRE
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Indledende bud på kraftcentre og mulighedsområder 
I dag er Sjælland kendetegnet ved et fragmenteret udbud og 

manglende samarbejder. For at kunne løfte Sjællands destinationer 

bør der derfor arbejdes på en prioriteret udvikling, hvor aktørerne 

i fællesskab er med til at udpege, hvor og hvad der skal arbejdes 

med.  Man kan ikke udvikle alt alle steder, men skal vælge de steder, 

hvor der allerede en god udvikling i gang og bygge videre på det. 

Der skal arbejdes med at styrke værdikæderne og sikre sammen-

hængende oplevelser og en klar geografisk og tematisk rolleforde-

ling mellem de sjællandske destinationer. 

ODSHERRED
Sjællands Odde rummer Sjællands største volumen af overnat-

ningskapacitet i form af feriehuse samt højkvalitets overnatning og 

gourmetoplevelser på Dragsholm Slot. Her er en væsentlig attrakti-

on i form af Sommerland Sjælland og en geopark i sin vorden. Men 

her er plads til flere attraktioner og en differentiering af overnat-

ningsproduktet.

MØN 

Møn tilbyder flere markante attraktioner fx Geocenter Møns Klint, 

Camønoen og en spektakulær natur i verdensklasse. Her er stærke 

aktører i gang med at udvikle skarpe brands med gennemslags-

kraft. Men Møn mangler både volumen og diversitet overnatningska-

paciteten. Her er bl.a. et potentiale til meget mere værdiskabende 

overnatningsformer, der støtter op om de spektakulære naturople-

velser på øen. 

LOLLAND FALSTER 
Lolland Falster er præget af få, men stærke, aktører med meget 

stor turismevolumen. Lalandia har 541.000 besøgende årligt og 

Knuthenborg Safaripark har 258.000 årlige og dertil kommer de 

mange besøgende i feriehus omkring Marielyst. Med en belig-

genhed lige op ad den kommende Femernforbindelse og med et 

stærkt udviklingsfokus hos aktørerne har Lolland-Falster potentiale 

som kraftcenter. Men det kræver et fokus på samarbejde og koor-

dinering, så de stærke minidestinationer ikke lukker sig om sig selv, 

men fokuserer på, hvordan de kan supplere hinanden.

STEVNS  

Stevns Klint har oplevet stigende turisme efter udpegningen til 

UNESCO Verdensarv og er godt på vej i forhold til at udvikle sig til 

et kraftcenter. Ud over selve klinten byder Stevns på en række at-

traktioner: Koldkrigsmuseet, Stevns Fyr, Højerup Kirke og ikke mindst 

det kommende Besøgscenter Stevns Klint. Men Stevns har ikke ret 

meget overnatningskapacitet, og der bør arbejdes målrettet med 

at udvikle kapacitet, så man kan udnytte det kommercielle potentia-

le i de oplevelser, som i dag langt hen ad vejen er gratis glæder.

SYDSJÆLLAND
Med den nye attraktion Camp Adventure og det kommende Hol-

megård Glasværk har Sydsjælland nogle markante reasons-to-go 

at bygge en destination op omkring. Den idylliske og autentiske by 

Karrebæksminde med sine feriehuse mm. støtter op om potentialet, 

og kan tænkes i sammenhæng med de store oplevelser. Der er be-

hov for at arbejde målrettet med udvikling af overnatningskapacitet 

for at støtte op om oplevelserne.

VESTSJÆLLAND 
Med skønne naturområder omkring Stillinge Strand og Røsnæs har 

Vestsjælland et potentiale indenfor afkobling, simple living og ferie 

i tæt nærhed til naturen. Men området mangler overnatningskapa-

citet, markante reasons-to-go og generel turismeinfrastruktur for at 

indfri potentialet.

NAKSKOV
Nakskov er ikke i dag en turistdestination, og der er brug for et 

markant løft af Nakskov før man kan tale om Nakskov som et 

turismemæssigt kraftcenter. Men der ligger i dag en udviklings- og 

investeringsplan for Nakskov som turistdestination, og Lolland 

Kommune prioriterer i øjeblikket implementering af planen i dialog 

med andre investorer; både private og filantropiske. Der er derfor 

grund til at tro at Nakskov kan realisere sine potentialer i form af et 

smukt og særligt fjordlandskab, en historisk bymidte og et levende 

maritimt miljø.

Dette er et indledende og forsigtigt første bud på, hvilke kraftcentre, der i første om-
gang skal drive udviklingen (rød markering), og hvilke mulighedsområder der på lidt 
længere sigt kan udvikle sig til kraftcentre (grøn markering) med fulde værdikæder 
af overnatning, oplevelser og services. 

Kortlægningen af kraftcentre og mulighedsområder er ikke kvalificeret af analysen 
eller af de lokale aktører, men er et indledende bud på situationen set udefra, som 
skal bearbejdes og kvalificeres i processen.
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Geografisk og tematisk specialisering skaber oplevelses-
mæssige fyrtårne

Ved siden af kraftcentrene skal der arbejdes med stærke rea-

sons-to-go, der kan fungere som endags- og kortferiedestinationer 

for Københavnere og internationale gæster i København. Her er 

der ikke nødvendigvis et væld af overnatningsmuligheder, men 

der skal arbejdes med at skabe værdikæder, som støtter op om 

og forlænger oplevelsen – og skaber grundlag for et øget forbrug: 

fx spisesteder, shopping, enkel overnatning, mm. Ambitionen skal 

være at gøre værditilbuddet så stærkt, at der kan være grund – og 

argument – for én overnatning.

Sjælland og øernes mange små oplevelser skal sættes ind i en stør-

re fortællemæssig ramme, hvis potentialerne skal ud over rampen. 

Der skal arbejdes med en tematisk såvel som geografisk speciali-

sering med afsæt i de eksisterende kvaliteter, som den sjællandske 

geografi byder på. Og fortællingerne skal skaleres, så de løfter 

sig op over det helt nært lokale og får stærk brandværdi og på sigt 

international appel. Og der er meget at bygge  på:

Det kystnære område mod vest og syd - fx Sejerøbugten, Røsnæs, 

Stillinge Strand, Karrebæksminde, Nakskov Fjord, Lollands Sydkyst 

og Marielyst - er de smukke strande og fredelige kyster, hvor man 

kan opleve den milde og venlige sjællandske natur langt fra stor-

byens stress og jag. Her findes også den gode familieferie med 

børneoplevelser - både de nære og rolige og de vilde og underhol-

dende.

Området fra Roskilde i nord over Lejre og Ringsted til Næstved 

og Vordingborg i syd er det kultiverede land, hvor du kan opleve 

fortællinger fra Danmarks historien, der går tilbage til vikingetiden fx 

Sagnlandet i Lejre, Vikingeskibsmuseet, Borgcenteret og Gåsetår-

net. 

På den østsjællandske kyst er det den nyere historie, der dominerer: 

Første verdenskrig (Mosede Fort), den kolde krig (Stevns Klint) og 

udvindingen af kalk (Stevns Klint og Faxe Kalkbrud). 

Endelig skiller Møn sig ud ved at repræsentere den vilde og dramati-

ske natur, som ikke findes andre steder på Sjælland – eller i dansk 

kontekst i det hele taget. 

Et indledende bud på nogle geografiske og fortællemæssige sammenhænge. Groft tegnet op, men skaber grundlag 
for en prioritering og branding. Der skal i processen med Udviklingsplan for Sjælland arbejdes videre med disse 
fortællemæssige sammenhænge, der skal udvikles og kvalificeres på baggrund af analysen og i samarbejde med de 
sjællandske aktører. 



UDVIKLINGSPLAN FOR SJÆLLAND OG ØERNE 14

KONCENTRER UDVIKLINGEN - SKAB KRITISK MASSE 
Stærke destinationer skal drive udviklingen i dansk turisme og være 
med til at indfri de nationale mål om vækst i turismen. Der skal ske 
en prioritering af udviklingen, så de steder med mest potentiale 
udvikles som turistdestinationer, mens andre områder på Sjælland 
ikke skal have turisme som prioriteret væksterhverv.  

I dag mangler Sjælland stærke destinationer, der selvstændigt kan 
drive en markant udvikling og vækst som rækker ud over det nære 
lokalområde. Udviklingen af den kommercielle turisme på Sjælland 
og Øerne skal derfor koncentreres omkring få, prioriterede eksiste-
rende og potentielle kraftcentre, hvor der skal ske en udbygning, 
fortætning og samling af overnatning, oplevelser og services. 

Udviklingsprincipper er med til at gøre planen robust. Principperne skal være retningsgivende 
for en fremtidig bæredygtig udvikling og skal samlet fungere som et filter, man kan prioritere 
fremtidige indsatser, tiltag og projekter ud fra. 

I forbindelse med udviklingsplan for Vestkysten formulerede aktørerne 6 udviklingsprincipper for 
kyst- og naturturismen, som også har relevans for Sjælland og øerne. Men de skal fortolkes og 
konkretiseres i forhold til Sjælland og øernes kontekst i den kommende proces med udarbejdel-
se af udviklingsplanen.

BESKYT OG BENYT 
Der skal arbejdes med en ambition om en bæredygtig turisme på 
stedets præmisser samtidig med, at kvaliteter i Sjællands natur 
og kulturarv aktiveres. Den sjællandske natur er mild, venlig og 
indbydende, og mange steder inde i landet er naturen kultiveret. Der 
er tale om en helt anden karakter end Vestkystens rå, vindblæste 
kyster. 

Samtidig byder Sjælland på rigtig mange muligheder for at opleve 
historiens vingesus, og princippet beskyt og benyt i den sjælland-
ske kontekst må derfor både forholde sig til natur og kulturarv.  De 
stedbundne naturkvaliteter og kulturkvaliteter i byer og fortidsmin-
der skal bevares og beskyttes samtidig med, at de tilgængeliggø-
res og bringes i spil i en oplevelsesmæssig sammenhæng. Der skal 
ske en bæredygtig udvikling af turismen, i harmoni med lokalsam-
fund, natur og kultur, så turismen bliver en løftestang for levende 
lokalsamfund. 

ØG DØGNFORBRUGET GENNEM KVALITETEN 
Generelt er kvaliteten i turismeproduktet på Sjælland ikke høj nok. 
Der bør arbejdes med at øge kvaliteten hele vejen rundt, både 
i bymiljøer, i en styrkelse af oplevelserne, i en differentiering og 
kvalitetsløft af overnatningssteder, samt en styrkelse af spisesteder, 
fødevarer og services. 

Et bedre udbud, serviceniveau og flere muligheder for at bruge pen-
ge skal være med til at øge døgnforbruget og oplevelsesværdien 
for turisten. Samtidig med at et løft af kvalitet og udbud også  skal 
være til gavn for de, der bor på stedet, som får en ny adgang til at 
opleve og nyde deres lokalområdes kvaliteter - og et mere levende 
lokalsamfund med butikker, spisesteder og oplevelser. 

UDVIKLINGSPRINCIPPER SÆTTER RETNING
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STYRK DE LOKALE SÆRKENDER OG KVALITETER 
Sjælland er præget af mange små oplevelser, men få store 
must-see-attraktioner med kendte brands. Der skal arbejdes med 
at styrke de lokale særkender og kvaliteter på Sjælland og på at 
differentiere produktet fra sted til sted med stærke lokalt forankrede 
reasons-to-go. 

Som en del af prioriteringsøvelsen i Udviklingsplan for Sjælland 
og øerne er der behov for en klar rollefordeling og specialisering 
mellem stederne, så lokale styrkepositioner står tydeligt frem og så 
stederne – med hver sin særegne fortælling, tilbud og brand - under-
støtter en samlet kernefortælling for Sjælland. 

TÆNK I FLERE SÆSONER
Som det gælder for det meste af landet, er Sjælland præget af en 
meget aktiv højsæson i sommerferien, mens skulder- og ydersæso-
ner er mere stille. Beliggenheden lige op ad Danmarks hovedstad, 
som lever hele året rundt, giver dog gode muligheder for at arbejde 
målrettet med flere sæsoner, fx i form af weekend-getaways mål-
rettet Københavnere eller i form af løsninger, hvor byoplevelse og 
kystoplevelse tænkes sammen i fx vinterhalvåret. 

Der bør arbejdes målrettet med dette kortferie- og smutturspoten-
tiale samtidig med, at der bør fokuseres på en udvidelse af skulder-
sæsonen og indfri potentialet i de tyske og hollandske målgrupper, 
der holder sommerferie forskudt af den danske. 

Endelig bør der tænkes i faciliteter, som både kan rumme week-
endbesøgende fra de store byer i weekenderne, og som målrettes 
erhvervsturister i hverdagen. Det skaber grundlag for varme senge 
og bæredygtige forretningsmodeller – og levedygtige lokalsam-
fund over hele året.

SAMMENTÆNK INVESTERINGER - SKAB EN POSITIV SPIRAL
En målrettet og strategisk samtænkning af investeringer kan sætte 
skub under en udvikling, som ellers kan være længe undervejs. 
Der bør arbejdes med at opbygge en tradition for planlægning for 
turisme, hvor offentlige og private investeringer går hånd i hånd. 
Strategisk samtænkning af investeringer fjerner en del af risikoen 
for den enkelte investor, skaber robuste forretningsmodeller, der 
varer hele året og giver værdi for de borgere, der får adgang til nye 
faciliteter, oplevelser og infrastruktur. 

I den sjællandske kontekst bør der arbejdes med at bringe eksterne 
investorer og operatører med om bordet tidligt i processen. Fx mar-
kante aktører fra Københavnsområdet eller investorer, der har lykke-
des med at drive en udvikling i de Nordtyske destinationer, samtidig 
med at lokale erhvervsdrivende og aktører aktiveres til at udvikle og 
investere i egen forretning og lokalområde. Udviklingsplan for Sjæl-
land skal skabe det fælles grundlag, som baner vejen for en dialog, 
gør samtænkning af investeringer mulig og får snebolden til at rulle.

UDVIKLINGSPLAN FOR SJÆLLAND OG ØERNE 15
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LEVERANCER OG RESULTATER

Projektet vil resultere i en klar og forankret prioritering og målretning af turismeudviklingen på 
tværs af den sjællandske geografi. En fælles udviklingsplan, som alle de væsentligste aktører 
kan bakke op om, og som er konkret og handlingsanvisende nok til, at der kan arbejdes videre 
med realiseringen. 

Herunder vil projektet levere følgende: 

• En fælles udviklingsplan der udstikker en prioriteret strategisk retning for 
destinationsudviklingen på Sjælland og øerne på tværs af kommunegrænser og andre 
administrative skel. 

• En række konkrete indsatser, som er udfoldet igennem en nær dialog med relevante lokale 
aktører, og som er klar til næste skridt i realiseringen. 

• Implementeringsplan der skitserer åbningstræk og næste skridt og anviser handlinger på 
længere sigt.

• En bred opbakning til planen og et styrket samarbejde gennem en inddragende proces med 
workshops, løbende involvering af det politiske niveau og en række styregruppemøder.

• Investordialog med aktører der har en interesse i Sjælland som operatør eller investor.

• Pixiversion af planen.
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VISION
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PROJEKTER

Fra strategi til handling
Udviklingsplanen skal være et langsigtet, bæredygtigt grundlag for 

udvikling af Region Sjælland. Den skal danne afsæt for koordinering, 

samarbejde og fælles retning på tværs af aktører og være med til at:

• Sætte en tydelig retning for regionens udvikling og være grund-

lag for at vælge til - og vælge fra

• Prioritere indsatser og tiltag og være grundlag for at igangsæt-

te konkrete indsatser

• Skabe en fælles ramme for fysisk planlægning og udvikling på 

tværs af kommunegrænser og andre administrative skel

• Styrke snitfladerne mellem kyst- og naturturismen og storby-, 

kultur- og erhvervsturisme og fælles udviklingsmuligheder

• Samtænke investeringer og tiltrække nye investeringer 

Udviklingsplanen skal på én gang være konkret, målrettet og mulig 

at handle på nu og her, og samtidig være åben i den forstand, at 

den løbende kan absorbere ændrede behov, rammebetingelser, 

samfundstendenser, løbende erfaringer og ny viden. På den måde 

bliver den strategiske udviklingsplan en dynamisk rettesnor, som 

både er robust og fleksibel.

Udviklingsplanen tager udgangspunkt i en fælles vision, der sætter 

retning på udviklingen. Visionen underbygges af en række stra-

tegiske udviklingsprincipper, overordnede indsatsområder og 

konkrete tiltag. Det skaber kort vej fra strategi til handling i det der 

er en tydelig sammenhæng mellem den overordnede vision og de 

konkrete projekter. Vigtigst af alt giver den en ønsket fleksibilitet alt 

efter, hvordan fremtiden udvikler sig. Udviklingsplanen bliver på 

den måde et strategisk værktøj til løbende at vurdere, prioritere og 

igangsætte eksisterende og nye ideer og indsatser i arbejdet med 

at udvikle turismen på Sjælland og Øerne.

Planlægning på tværs virker
Erfaringer fra Udviklingsplan for Vestkysten viser, at planlægning på 

tværs virker. Igennem en lang og intensiv proces, blev Vestkystens 

kerneaktører samlet omkring et fælles projekt: At gøre Vestkysten 

til en samlet destination med international gennemslagskraft og 

markant vækst. 

Vestkystens aktører lykkedes med at skabe en klar og fælles retning 

og ikke mindst en fælles prioritering af de 18 feriesteder, der skal 

drive udviklingen. Den klare prioritering af udviklingen har skabt 

energi og fokus omkring de 18 feriesteders videre udvikling og har 

dermed styrket Vestkystens forudsætninger. For med prioriteringen 

følger også øgede muligheder for at skalere og skabe sikkerhed 

omkring offentlige såvel som private investeringer og for at sikre 

en bæredygtig drift i nye forretninger igennem kritisk masse og et 

dynamisk miljø. 

TILGANG
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Udviklingsplan for Sjælland skal drage nytte af erfaringerne fra 

Vestkysten, men skal samtidig tage afsæt i de specifikke lokale 

udfordringer og muligheder, der gør sig gældende på Sjælland. 

Sjælland har en helt anden markedsmæssig situation, placeret mel-

lem en dynamisk hovedstad med et meget stort opland og mange 

internationale gæster på den ene side og med et sultent nordtysk 

marked på den anden. 

Men også den sjællandske geografi er en anden end Vestkystens. 

Her er en meget større variation mellem fjordlandskaber, kystlinje, 

skovområder, større og mindre byer, kulturelle attraktioner mm. Og 

her er ikke i sammen grad en sammenhængende geografi, der 

binder området sammen.  

Udviklingsplan for Sjælland bør også drage læring fra arbejder 

med at udvikle større markedspladser/destinationer i tilknytning 

til storbyområder. Herhjemme samles der også en ganske stor 

destination i Østjylland, hvor man netop har fokus på at udvikle 

specialiseringer inden for destinationens geografi med kritisk 

masse. Området omkring Amsterdam er et andet område, hvor man 

i flere år har arbejdet med at skabe en samlet markedsplads, hvor 

også nyttig viden kan hentes. I et andet – og mere investeringstungt 

perspektiv – vil erfaringerne med udviklingen af destinationer i 

Nordtyskland uden for de store byer også være nyttige at trække på. 

Vores team er og har været tæt på både de danske og udenland-

ske cases, og har derfor gode muligheder for at tage dem ind på 

operativ vis i arbejdet med udviklingsplanen for Sjælland.

Brug planen til at skabe grundlag for investeringer
Udviklingsplanen er en mulighed for at arbejde målrettet med at 

bane vejen for nye investeringer. Udviklingsplanen skaber det fælles 

grundlag og den klare ramme, der skaber sikkerhed omkring nye 

investeringer i turismen. Udviklingsplanen skal være konkret nok til at 

pege på konkrete udviklingsområder og steder potentiale og til at 

anvise konkrete åbningstræk eller ’must win battles’ som skal til for 

at kickstarte en turismeudvikling. Dette gælder både for offentlige/

almennyttige investeringer og for private investeringer. 

Offentlige/almennyttige investeringer sker der, hvor investeringen 

er til gavn for lokalbefolkningen og kan være med til at skabe vækst, 

udvikling og livskvalitet. Men investeringer til gavn for lokalsamfund 

vil også ofte være til gavn for turister. Udviklingsplanen skal skabe 

rammerne for at prioritere offentlige eller almennyttige investeringer, 

så de bidrager til at igangsætte en positiv udvikling i turismen og 

gøre det mere attraktivt for private investorer at interessere sig for 

Sjælland.

Private investeringer sker der, hvor der er et forretningspotentiale – 

dvs. der hvor der er størst sandsynlighed for at investeringen bærer 

et afkast. Målrettet prioritering af udviklingsområder og offentlige 

investeringer i fx byrum, infrastruktur mm. kan bidrage til at gøre det 

mere attraktivt for en privat investor at engagere sig i et konkret sted. 

I takt med at investeringslysten stiger og den kritiske masse af be-

søgende øges, bliver det stadigt mere attraktivt at gå ind i konkrete 

projekter.
Det handler om at få snebolden til at rulle: Offentlige/almennyttige investeringer kan 
bane vejen for en positiv lokal udvikling, der både skaber kvalitet for turister såvel 
som for lokalsamfundet.
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Få de rigtige mennesker med om bordet fra start
Udviklingsplanen skal realiseres lokalt og forholde sig til den 

konkrete geografi. Realiseringen sker dels gennem DMO’erne og 

kommunernes prioriteringer og aktiviteter, men i høj grad også ved 

at private aktører udvikler og investerer i bygninger og arealer med 

afsæt i egne interesser, men med udviklingsplanens retningslinjer 

som rettesnor. 

Det er vores erfaring, at der ligger et meget vigtigt arbejde i - tidligt i 

processen - at kortlægge og involvere alle de kerneaktører, der skal 

være med til at realisere udviklingen. Alle, der kan drive en udvikling 

eller hvis aktive medvirken er nødvendig for at drive en udvikling, 

skal med om bordet fra starten, så de har mulighed for at få indfly-

delse på planens retninger og resultat.

Det kan være lokale aktører, men det er vigtigt at have øjnene åbne 

for at trække aktører ude fra ind. Det kan være alt fra succesrige 

udviklere af oplevelsesprodukter andre steder, forskellige typer af 

investorer, større kæder m.v. Det handler om at mobilisere ressour-

cer, der vil og kan engagere sig i Sjælland. I forhold til kommercielle 

aktører vil arbejdet ske i nær samspil med DKNTs investeringsteam, 

som vi har et efterhåndent langt samarbejde med. 

FORANKRING GENNEM SAMARBEJDE

Involvering af de rigtige aktører er afgørende for planens succes. Følgende aktører forventes at få en rolle udarbejdelsen af udvik-

lingsplanen: 

• De sjællandske DMO’er har en meget stor aktie i planens succes. Destinationsselskaberne er for de flestes vedkommende 

lige nu i en etableringsproces, og hvis timingen udnyttes rigtigt, kan udviklingsplanen skabe god synergi med de enkelte 

destinationsselskabers strategiudvikling. Udviklingen af en fælles udviklingsplan kan sætte retning på de interne strategipro-

cesser i dmo’erne og give rygdækning lokalt ift. position og rolle.  

• De kommunale embedsværk, særligt medarbejdere fra plan- og udviklingsafdelingerne, skaber rammerne for at udviklings-

planen kan blive til virkelighed. De udvikler og forvalter det konkrete plangrundlag som skal danne rammen om realisering af 

planen, og skal vænne sig til at tænke i at planlægge for turisme og i at bane vejen for nye investeringer i turisme.

•  

Lokale erhvervsaktører inden for service og turisme. De har visionerne og drømmene – for deres egen forretning, men ofte 

også for den større destination. De kender markederne og ved hvad destinationerne er gode til – og hvad der kan blive 

bedre. De kan bidrage med viden, men er også afgørende at få med om bord for at sikre igangsættelsen af nye gode forret-

ningsidéer, der realiserer strategien.  

• Politikerne i de 17 sjællandske kommuner skal købe ind på planen og dens prioriteringer. De skal være villige til at allokere 

offentlige midler til at realisere planen, og det er derfor afgørende at have det politiske niveau med på rejsen, så de køber ind 

på planen og den fælles fortælling. Samarbejdet mellem de 17 kommuner i KKR er et vigtigt forum for at sikre den langsigte-

de gensidige forpligtigelse på implementering af planen.  

• Potentielle eksterne investorer og operatører, der kan have en interesse i at investere i turisme på Sjælland, enten ud fra en 

filantropisk tankegang eller fordi man tror på potentialet i at udvikle en ny forretning på Sjælland og øerne. Arbejdet med 

udviklingsplanen i sig selv kan være med til at åbne eksterne aktørers øjne for potentialet på Sjælland og øerne. 

• Tilgrænsende destinationer. Destinationsselskaber, kommuner og andre aktører i Hovedstadsområdet og Nordsjælland er 

vigtige i forhold til at realisere samarbejder på tværs mellem by-, natur-, kultur- og kystturisme.  

• Den nationale følgegruppe med deltagere fra relevante statslige institutioner og interesseorganisationer, der skal sikre ram-

mebetingelser ifm. implementering samt forankre strategien i deres respektive organisationer.  
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En udviklingsplan, der lever uden for papiret
Processen er baseret på gode erfaringer fra lignende planer, bl.a. 

Udviklingsplan for Vestkysten,  strategisk-fysisk udviklingsplan for 

Blokhus-Løkken og udviklings- og investeringsstrategi for Nakskov, 

og er tilpasset denne konkrete opgave og kontekst. 

Den strategiske retning skal vokse ud af en dialog med de væ-

sentligste aktører i Region Sjælland i en iterativ proces, hvor den 

strategiske retning løbende testes op imod forskellige kerneaktører 

og bliver udviklet og forfinet undervejs.  Denne iterative proces 

sikrer planens realiserbarhed, markedsrelevans og ikke mindst 

forankring hos de sjællandske kerneaktører og evt. hos eksterne 

investorer og operatører, der kan spille en rolle i en mulig fremtidig 

udvikling. Så vi fra starten har de mennesker med om bordet, der 

også skal drive udviklingen efter kursen er sat og rådgivningsop-

gaven afsluttet. Og så planen får et liv udenfor papiret.

Nedenstående proces vil være genstand for justeringer i takt med 

at arbejdet med planen skrider frem. Vi har gode erfaringer med 

løbende at foretage justeringer i processen undervejs for at gribe 

de muligheder og behov, der opstår og sikre en relevant og reali-

serbar plan.

PROCES

Opstart og afsæt
Workshop - afsæt og strategisk 

retning
Interview med erhvervsaktører

Udarbejdelse af strategisk ramme
Styregruppemøde

Strategisk ramme
Oplæg til politisk orientering

At omsætte analysens findings i 
en strategisk ramme, som priori-
terer, sætter retninger, vælger til 

og ikke mindst fra

Workshop – fra strategi til handling
Kvalificering af indsatser - works-

hops og 1:1 dialog
Styregruppemøde

Kvalificering af indsatser og tiltag
Forankring blandt væsentlige 

aktører

At udvikle, konkretisere og for-
ankre de indsatser og tiltag, der 

skal være med til at realisere 
strategien.

Udarbejdelse af udviklingsplan
Kommentering og justering

Styregruppemøde
Præsentation for kerneaktører

Udarbejdelse af pixi
Politisk forankring

Lancering af planen

En samlet udviklingsplan for Sjæl-
land og øerne

Pixi-version af udviklingsplanen 
Politisk forankring

At udarbejde en samlet udvik-
lingsplan for Sjælland og øerne 

på baggrund af den gennemførte 
analyse og  proces

FORMÅL

FASE 1: STRATEGISK RETNING FASE 2: UDVIKLING AF 
INDSATSER OG TILTAG

FASE 3: UDVIKLINGSPLAN

AKTIVITET

LEVERANCE



UDVIKLINGSPLAN FOR SJÆLLAND OG ØERNE 23

FASE 1: STRATEGISK RETNING
Fase 1 har til formål at omsætte analysens findings i en strategisk 

ramme, som prioriterer, sætter retninger, vælger til og ikke mindst fra. 

Fase 1 rummer følgende aktiviteter:

a) Opstartsmøde 

Der afholdes et opstartsmøde med opdragsgiver. Mødet har fokus 

på at afstemme forventninger til resultat, feedback på tilbud og 

proces, eventuelle justeringer i processen, samt status på analy-

searbejdet og foreløbige resultater herfra, herunder drøftelse af 

foreløbige hypoteser og spor for strategiarbejdet.

b) Afsæt for strategien

Rådgiverteamet orienterer sig i det analysemateriale, som Wilke 

har udarbejdet (delrapporter, slutrapport) og opstiller konklusioner/

must win battles, som den fremtidige strategi skal svare på og 

bruger analysematerialet til at udvikle hypoteser om strategiske 

retninger. Disse hypoteser testes op imod aktørerne i den efterføl-

gende analyseworkshop.

c) Workshop – afsæt og strategisk retning

I forbindelse med analysen afholdes en afsluttende workshop 

med DMO-chefer, med fokus på prioritering af mulighedsrum og 

udvikling af anbefalinger på grundlag af analyserne. Vi foreslår, 

at workshoppen også benyttes til at arbejde med den strategiske 

ramme, og at programmet udvikles i fællesskab mellem rådgivere 

på analysen og rådgivere på udviklingsplanen. Målet er at dels at 

sikre en god kontinuitet mellem analyse og strategi og at effekti-

visere processen ved hurtigt at gå fra analyse til fælles retning og 

strategisk ramme. Endelig kan det aflaste aktørerne, der ofte ople-

ver at blive inviteret til mange workshops og møder ifm. forskellige 

projekter.

d) Interview med erhvervsaktører 

Der gennemføres 10-15 telefoninterview med markante erhvervs-

aktører på Sjælland. Erhvervsaktørerne har hånden på kogepladen 

og kan være med til at skærpe konklusioner og strategisk retning. 

Samtidig er det med til at sikre involvering af erhvervet på en måde, 

som er let for erhvervet. Det skaber desuden ambassadører for 

udviklingsplanen på den lange sigt, at de toneangivende aktører 

er med i processen på dette stadie, og det er med til at aktivere 

mulige forandringsagenter, som kan understøtte implementering 

af planen efterfølgende. I forhold til udviklingen af den strategiske 

ramme giver telefoninterviews med erhvervsaktører kød på både 

den brændende platform, men kan i høj grad også sætte ord på de 

ambitioner og visioner, der kan komme til at tegne udviklingen af 

turismen på Sjælland.

FASE 1: 
STRATEGISK RETNING

FASE 2: 
UDVIKLING AF INDSATSER OG 

TILTAG

FASE 3: 
UDVIKLINGSPLAN
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e) Udarbejdelse af strategisk ramme

På baggrund af analysematerialet, workshop og interview med 

erhvervet udarbejdes der et oplæg til den strategiske ramme, som 

drøftes og besluttes i styregruppen og indgår i den efterfølgende 

politiske orientering. Den strategiske ramme sætter en strategisk 

retning, der rummer: 

• Ambition, mål og succeskriterier – kvalificering og præcisering 

af mål og ambition med afsæt i de nationale pejlemærker for 

vækst i turismen frem mod 2025.

• Den brændende platform - styrkepositioner og must win batt-

les – hvad er de vigtigste styrkepositioner, som der skal bygges 

videre på og hvad er afgørende for at forløse Sjællands turis-

memæssige potentiale?

• Udviklingsprincipper – med afsæt i udviklingsprincipperne 

for Vestkysten, som skal oversættes og kvalificeres i forhold til 

Sjælland og øerne

• Prioritering af indsatser – hvad skal der til for at realisere po-

tentialet og overkomme barriererne. Hvor skal fokus være?

• Prioritering af udviklingsområder/steder - hvor skal turismeud-

viklingen ske – og ikke mindst, hvor skal den ikke ske. 

• Rollefordeling mellem kraftcentre og attraktioner – hvad er styr-

kepositioner og målgrupper for de udvalgte områder, hvordan 

skal de udvikles.

f) Styregruppemøde

Den strategiske ramme drøftes og kvalificeres på møde i styre-

gruppen og tilrettes på baggrund af input fra styregruppen. På 

mødet fastlægges også fokus i rådgiverteamets videre arbejde og 

eventuelle justeringer i den planlagte proces. 

Resultat af fase 1
Strategisk ramme

Strategisk ramme med afsæt i faktuelle analyser, som der er fælles 

opbakning til og som kan danne ramme om den videre udviklings-

proces. Den strategiske ramme godkendes af styregruppen.

Oplæg til politisk orientering

Med afsæt i den strategiske ramme udarbejdes et oplæg til brug for 

skriftlig orientering til de politiske udvalg i kommunerne samt KKR. 

Det forventes, at hovedparten af oplægget vil være enslydende 

med den strategiske ramme. Rådgiver på analysen bidrager med 

konklusioner fra analysen, som indarbejdes i det samlede oplæg til 

politisk orientering.

FASE 1: 
STRATEGISK RETNING

FASE 2: 
UDVIKLING AF INDSATSER OG 

TILTAG

FASE 3: 
UDVIKLINGSPLAN
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FASE 2: UDVIKLING AF INDSATSER OG TILTAG 
Formålet med fase 2 er at udvikle og konkretisere de indsatser og 

tiltag, der skal være med til at sætte gang i en udviklingen. Det skal 

ske i samarbejde med de aktører, der skal drive udviklingen fremad-

rettet.

a) Workshop – fra strategi til handling

På baggrund af den strategiske ramme afholdes en større hel-

dagsworkshop, som samler aktører på tværs af de 17 kommuner 

i Region Sjælland samt relevante aktører fra samarbejdet med 

Region Hovedstaden. Både DMO’er, kommunale planlæggere og 

udviklingsfolk og udvalgte erhvervsaktører og kulturinstitutioner. 

Workshoppen har fokus på at forankre den strategiske retning på 

tværs af alle aktører og kvalificere den. Det primære fokus og tid er 

på at omsætte den strategiske ramme til konkrete handlinger og 

tiltag.

Formålet med at samle alle på en dag er at understøtte fælles 

retning, ejerskab og forankring af planen efterfølgende og inspirere 

til handling. 

På baggrund af workshoppen identificeres en række indsatser og 

tiltag, der skal udvikles yderligere. Workshoppen danner grundlag 

for at engagere relevante aktører i en videre kvalificering af indsat-

ser og tiltag.

INDHOLD I WORKSHOP 

Det konkrete indhold af workshoppen aftales udvikles i pro-

jektet, men workshoppen kan fx forholde sig til følgende:

• Den brændende platform – styrkepositioner og must 

win battles

• Ambition og mål

• Prioriterede steder og specialiseringer

• Udvikling af indsatser og tiltag på prioriterede geogra-

fier og specialiseringer

• Tid og prioritering – hvad er vigtigst, har størst foran-

dringspotentiale, lavthængende frugter

• Hvem kan få det til at ske – hvad kræver det?

• Identificering af relevante aktører og arbejdsgrupper til 

den videre konkretisering af planen

• Workshoppen kan indeholde inspirationsoplæg, hvis 

det vurderes relevant

b) Kvalificering af indsatser - workshops og 1:1 dialog

Der afholdes en række mindre workshops/møder omkring de 

udpegede geografier og specialiseringer. Disse workshops har til 

formål at samle relevante aktører – DMO’er, kommuner, erhvervsak-

tører og kulturinstitutioner - omkring udviklingen og kvalificeringen af 

indsatserne. 

I processen inddrages også aktører udenfor Sjælland, som kan 

have en relevant viden eller interesse i Sjælland – det kan f.eks. være 

madoperatører, aktører inden for hospitality, turoperatører eller 

anden service. Målet er både at inspirere udviklingsindsatsen ved 

at bringe ekstern ekspertise i spil og samtidig åbne disse aktørers 

blik for mulighederne på Sjælland. Der kigges primært mod aktører 

fra København/Sydsverige og Nordtyskland.

Processen vil skulle tilpasses de indsatser og spor, som den stra-

tegiske ramme peger på, men vi lægger op til en blanding af 4-6 

mindre workshops/møder rundt i geografien kombineret med 1:1 

dialog. I disse møder sammensættes deltagere efter, hvem der har 

betydning for om indsatsen kan realiseres – dvs. det kan både være 

erhvervsaktører, kulturinstitutioner, planlæggere, udviklingsafdelin-

ger og DMO’er. 

c) Styregruppemøde

Der afholdes et styregruppemøde, der drøfter indsatserne og kvali-

ficerer det arbejde, der er gjort bilateralt i workshopforløbet.

Resultat af fase 2

Fase 2 resulterer i en række konkrete indsatser og tiltag, som er 

udarbejdet i et samarbejde med de aktører, der er afgørende for 

deres realisering. De konkrete indsatser og tiltag er afgørende for 

udviklingen af stærke brands og destinationer på sjælland.

FASE 1: 
STRATEGISK RETNING

FASE 2: 
UDVIKLING AF INDSATSER OG 

TILTAG

FASE 3: 
UDVIKLINGSPLAN
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FASE 3:  UDVIKLINGSPLAN
a) Udarbejdelse af udviklingsplanen

Der udarbejdes en samlet udviklingsplan for Region Sjælland på 

baggrund af den gennemførte proces. Udviklingsplanen rummer 

tekst, kort, diagrammer og billeder og består af: 

• Den brændende platform - styrkepositioner og must win 

battles

• Ambition, mål og succeskriterier

• Udviklingsprincipper - hvordan skal udviklingen ske?

• Fysisk hovedgreb: Hvor skal udviklingen ske – og hvor skal den 

ikke ske. Geografiske prioritering af kraftcentre, rollefordeling 

og specialisering

• Prioriterede og konkrete indsatser: Hvad skal der til? 

• Implementeringsplan: Hvilke åbningstræk skal man starte 

med? Hvem har hvilke opgaver? Hvad skal der ske på længere 

sigt?

Planen afleveres elektronisk i pdf i lav og høj opløsning til brug for 

hhv. skærmvisning og tryk. 

b) Kommentering og justering

1. udkast til udviklingsplanen kommenteres af projektledelse, 

styregruppe, DMO’er og kommuner, og justeringer indarbejdes. 

Kommenteringen sker i en koordineret proces, så det sker så effek-

tivt som muligt af hensyn til tidsplanen. 

c) Styregruppemøde

På det afsluttende styregruppemøde drøftes og godkendes pla-

nen. Det kan overvejes at afholde styregruppemødet som en del af 

kommenteringsprocessen på 1. udkast.

d) Pixi

Den godkendte udviklingsplan for Sjælland og Øerne omsættes til 

en kortfattet pixiudgave med grafik, kort, tekst og billeder på ca. 15-

20 sider.  Pixien leveres i lav opløsning til skærm og trykklar pdf.

e) Præsentation for kerneaktører

For at understøtte forankring af udviklingsplanen laves et samlet 

møde for de aktører, der har deltaget i processen - DMO’er, erhverv, 

kommuner, kulturinstitutionerne, m.fl., hvor planen præsenteres. 

f) Politisk forankring

Planen præsenteres for byråd og/eller relevante udvalg i 3-4 kom-

muner. Alternativt kan der arbejdes med en eller flere præsentatio-

ner i regi af KKR. Den politiske forankring af meget vigtig for planens 

realiserbarhed, og vi går derfor gerne i dialog om, hvordan denne 

forankring bedst finder sted i processen. 

g) Lancering af planen

For at give planen opmærksomhed og gennemslagskraft kan der 

arbejdes med en offentlig lancering ved et event med deltagelse af 

de 17 kommuner, KKR, de sjællandske DMO’er og Erhvervsstyrelsen. 

Vi stiller os gerne til rådighed for en evt. præsentation af planen ved 

lancering. 

Resultat af fase 3

Resultatet er en fælles, forankret og gennemarbejdet udviklings-

plan for Sjælland og øerne, der sætter den fælles retning, der skal til 

for at sætte skub i udviklingen af den sjællandske turisme. 

FASE 1: 
STRATEGISK RETNING

FASE 2: 
UDVIKLING AF INDSATSER OG 

TILTAG

FASE 3: 
UDVIKLINGSPLAN
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TEAMET
Styregruppen

BARK Rådgivning sammen med Lars Bernhard Jørgensen stiller 

med et team, der både har kompetencer indenfor strategi, inddra-

gelse, stedsudvikling, planlægning, turismeudvikling og strategisk 

investeringsfremme. Vi er et fast sammentømret team med solid 

og dokumenteret erfaring fra bl.a. Vestkysten, Nakskov, Møn,Ods-

herred, Aarhus/Business Region Aarhus og Hovedstaden, hvor vi 

netop har udviklet og faciliteret processer, der skaber grundlag for 

planer og strategier, som sætter en fælles retning, giver ejerskab til 

den ønskede forandring og er grundlag for handling.

BARK RÅDGIVNING er hovedrådgivere og har ansvaret for projektets 

fremdrift, strategiudvikling, proces og facilitering og udarbejdelse 

af den endelige plan. BARK Rådgivning er en tværfaglig rådgiv-

ningsvirksomhed, der arbejder med strategisk udvikling af steder. 

Med afsæt i de stedbundne kvaliteter skaber vi det strategiske 

grundlag for en bæredygtig udvikling på landet og i byerne. Vi 

arbejder for at skabe langsigtet holdbar udvikling i hele landet - og 

ser turisme som en væsentlig løftestang. Vi hjælper kommuner, 

turismeaktører, organisationer og fonde med planer, strategier og 

analyser, som gør det nemmere at træffe de rette beslutninger. Og 

vi støber fundamentet til fysiske projekter og planer, som bliver til 

noget og gør en forskel.

LARS BERNHARD JØRGENSEN har 30 års erfaring som topleder inden-

for strategisk udvikling af destinationer. Lars Bernhard Jørgensen 

vil bidrage med ekspertviden indenfor identificering af strategiske 

udviklingsmuligheder for destinationer og virksomheder - og vil brin-

ge dem til realisering i en tæt proces mellem offentlige og private 

aktører, som han strukturerer og driver frem. Samtidig vil Lars bringe 

sin viden fra udviklingen af turismen i både København og aktuelt i 

Aarhusregionen ind i processen.

BARK Rådgivning

Strategi
Turismeplanlægning
Proces og facilitering

Projektudvikling

Sara Line Bohn, adm. direktør, projektleder
Kirstine Cool, seniorrådgiver

Rie Søgaard Jensen, seniorrådgiver
Kira Maria Svankjær, planlægger og 

seniorrådgiver

Lars Bernhard Jørgensen 

Strategi
Turisme

Investeringsfremme 

STED By & Landskab

OPTIONER

Eskild Hansen Strategibureau

Nationale og internationale 
eksperter - efter behov - 

inden for udvikling af hotel, 
resort, outdoor, gastronomi, 

kultur, oplevelsescentre, 
forlystelser, m.m.

STED BY OG LANDSKAB står til rådighed for opgaven, hvis der er 

brug for at udfolde udvalgte indsatser yderligere og eksem-

plificere fysiske greb. STED er en ung tegnestue med et team 

bestående af arkitekter, landskabsarkitekter, byplanlæggere og 

en antropolog. STED udvikler by- og landskabsrum i alle skala i 

ind- og udland, og yder landskabsarkitektrådgivning i alle faser af 

et projekt. Teamet har god erfaring fra vores aktuelle samarbejde 

med strategisk-fysisk udviklingsplan for Thorsminde og Thyborøn. 

NATIONALE OG INTERNATIONALE EKSPERTER: arbejdet med ud-

viklingsplanen vil pege på inden for hvilke områder, der evt. er 

brug for at indhente ekstern ekspertise til at detaljere indsatser 

yderligere. Her vil vi trække på vores velfunderede nationale og 

internationale netværk inden for turisme- og stedsudvikling og 

økonomisk og finansiel indsigt i udvikling af overnantingskapa-

citet. Det kan være i form af operatørere og developere inden for 

hotel, resort og camping, restaurantoperatører, serviceudbydere,  

folk med erfaring fra attraktionsudvikling og lignende. Den konkre-

te udviklingsproces vil afgøre behovet for det.  

ESKILD HANSEN STRATEGIBUREAU: Eskild Hansen står til rådighed 

for opgaven i tilfælde af der er brug for yderligere detailanalyser. 

Eskild har en lang erfaring med analyse, erhversudvikling og stra-

tegiarbejde på Sjælland, herunder fra udarbejdelsen af Videns-

grundlag til en fælles retning for Sjællandsturismen (2017).

Optioner
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TIDS- OG PROCESPLAN

SEPT APRIL-JUNI

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FASE 1: STRATEGISK RETNING

Opstartsmøde

Afsæt for strategien

Workshop - afsæt og strategisk ramme

Interview med erhvervsaktører 10-15

Udarbejdelse af strategisk ramme

Styregruppemøde

Oplæg til politisk orientering

FASE 2: UDVIKLING AF INDSATSER OG TILTAG

Workshop - fra strategi til handling

Kvalificering af indsatser

Styregruppemøde

FASE 3: UDVIKLINGSPLAN

Udarbejdelse af udviklingsplanen

1. udkast til udviklingsplan

Kommentering og justering

Endelig udviklingsplan

Styregruppemøde

Pixi

Politisk forankring

Lancering

PROJEKTLEDELSE OG DIALOG

Projektledelsesmøder/dialog

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR MARTS

2019 2020

Leverancer
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BUDGET

FASE 1: STRATEGISK RETNING
Opstartsmøde       
Afsæt for strategien   
Workshop - afsæt og strategisk ramme
Interview med erhvervsaktører
Udarbejdelse af strategisk ramme
Styregruppemøde
Oplæg til politisk orientering

FASE 2: UDVIKLING AF INDSATSER OG TILTAG
Workshop - fra strategi til handling
Kvalificering af tiltag
Styregruppemøde

FASE 3:  UDVIKLINGSPLAN
Udarbejdelse af udviklingsplan 
Dialog og justering
Styregruppemøde
Pixi
Samlet præsentation af planen for kerneaktører
Politisk orientering, oplæg og deltagelse i 3-4 møder eller i samlet møde i KKR-regi

Projektledelse

I alt, eks. moms

 BARK RÅDGIVING

5.700     
 18.250     
 23.000     
 25.000     
 27.750     

 5.700     
 20.650     

 40.500     
 52.750     

 5.700     

 140.700     
 27.750     

 5.700     
 23.000     
 13.500     
 36.500     

 47.500
     

 519.650    

LARS BERNHARD JØRGENSEN

 
5.000     

 10.000     
 2.000     

 5.000     
 51.000     

 2.000     

 5.000     

 80.000     

I ALT, EKS. MOMS
 

143.050     
 5.700     

 18.250     
 28.000     
 25.000     
 37.750     

 7.700     
 20.650     

 156.950     
 45.500     

 103.750     
 7.700     

 252.150     
 145.700     

 27.750     
 5.700     

 23.000     
 13.500     
 36.500     

 47.500     
 

599.650     

Opgaven kan løses for 599.650 kr. ekskl. moms. Budgettet omfatter 

honorar til rådgiverteam og omkostninger til transport. Budgettet 

omfatter ikke eksterne udgifter til afholdelse af workshops, her-

under forplejning og leje af mødelokaler, samt udgifter til trykning. 

Budgetteret er baseret på en timepris på 950 kr. for rådgivere og 

400 kr. for studenter. 
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