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Tilbud – Business Faxe 

Tilbud på udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter for 

Faxe Kommune - Bilag 2 til kontrakten inklusiv udfyldt tilbudsliste. 
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0. Tilbud 
Business Faxe byder på nærværende udbud på de angivne vilkår og betingelser. Business Faxe lever op 

til alle krav og har ingen forbehold. 

Business Faxe er en erhvervsdrivende medlemsorganisation i fremgang med mere end 200 lokale 

erhvervsdrivende som medlemmer. Alle medlemmer er aktive og betalende. Endvidere har de alle et 

brændende ønske og en ambition om, at skabe de bedste og mest optimale betingelser for det lokale 

erhvervsliv. Business Faxe har derfor en stor viden om, og legitimitet/forankring i, det lokale erhvervsliv. 

Business Faxe er sat i verden af og for det lokale erhvervsliv, med det formål at understøtte og inspirere 

til vækst og udvikling i netop Faxe kommune. Business Faxe er i sit nuværende virke allerede 

erhvervslivets og kommunens naturlige omdrejningspunkt for samarbejde om vækst og udvikling, med 

det overordnede formål, at Faxe Kommune bliver blandt de mest attraktive steder at drive virksomhed. 

Business Faxe har stærke relationer til det lokale erhvervsliv, herunder indgående kendskab til, og 

forståelse for, det lokale erhvervslivs muligheder, udfordringer og behov. Business Faxe har desuden stor 

indsigt i de rammevilkår og muligheder, der findes for erhvervets udvikling. Alt sammen forudsætninger 

for en professionel erhvervsfremmeaktør. 

Business Faxe er i dag en ny og revitaliseret organisation, der i 2017 fik helt ny bestyrelse og ledelse. I 

2018 er organisation, opgaveløsning og processer bygget op fra bunden, ligesom samarbejdsrelationer er 

genopbygget og medlemmerne har genindmeldt sig på nye vilkår, og på den baggrund aktivt tilvalgt 

Business Faxe som deres interesseorganisation. 

Business Faxe er bygget op omkring kerneværdierne: troværdighed, åbenhed og samhørighed. Vi vil løse 

den udbudte opgave med 3 medarbejdere, der har dyb indsigt i opgavefeltet og en meget aktiv 

bestyrelse af lokale erhvervsdrivende, der er understøttet af mere end 200 lokale medlemsvirksomheder.  

0.1. Målgrupper og samarbejdspartnere 
Business Faxes målgrupper er de erhvervsdrivende og de potentielle erhvervsdrivende i Faxe kommune. 

Business Faxes samarbejdspartnere er de interessenter og aktører, som har indflydelse på vækst og 

udvikling i erhvervet i Faxe kommune. 

De erhvervsdrivende segmenterer vi efter to dimensioner: 

1. Strategisk behov 
a. ”De store” 
b. ”De små og mellemstore”  
c. ”Iværksættere og præiværksættere”. 

2. Hovedbrancher 
a. Turisme 
b. Fødevarer og Landbrug 
c. Transport og Logistik 
d. Bygge og Anlæg 
e. Industri 
f. Detailhandel 
g. Liberale erhverv 
h. Service 
i. Sundhed 
j. Øvrige 

 

Vores samarbejdspartnere definerer vi som: 

1. Netværk og sammenslutninger blandt de erhvervsdrivende 
2. Faxe kommune og de enkelte fagforvaltninger 
3. Nationale, regionale og lokale uddannelsesinstitutioner 
4. Nationale, regionale og lokale kulturinstitutioner 

5. Nationale, regionale og lokale erhvervsfremmeaktører 
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1. Ydelsen 
 

1.1. Vejledning 
Business Faxe har i nedenstående celler beskrevet, hvordan de konkrete ønsker imødegås. 

1.2. Kvalitet, jf. underkriterium 1) 

Ønske 1  

Tilbudsgiver bedes redegøre for, hvordan det sikres, at alle områdets 
iværksættere og virksomheder altid får den bedst mulige gratis vejledning 
indenfor erhvervsfremmelovens rammer.  

 

Business Faxes beskrivelse: 

For at sikre de bedste og mest optimale betingelser for et sundt og bæredygtigt lokalt 
erhvervsliv, er det vigtigt at tilbyde virksomheder og erhvervsdrivende gode betingelser, 
støtte og opbakning.  
 
En væsentlig opgave er at sikre de allerede herboende virksomheders fortsatte udvikling og 
vækst, men mindst ligeså vigtigt er det at skabe de rette rammer og muligheder for både nye 
virksomheder, iværksættere og allerede etablerede virksomheder, der ønsker, eller overvejer, 
at flytte til Faxe Kommune.  
 
Leverancen af den tilbudte erhvervsservice tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds og 
iværksætters behov. Business Faxe foretager fra gang til gang en individuel vurdering af 
hvilken støtte og vejledning, der vil resultere i de bedste betingelser for vækst og udvikling, 
både for den erhvervsdrivende og for lokalområdet. 
 
På baggrund af henvendelser og/eller Business Faxes omfattende opsøgende arbejde 
vurderer vi sammen med iværksætteren eller virksomheden, om den værdi Business Faxe kan 
tilføre, bedst leveres individuelt eller kollektivt. 
 
Business Faxe tilbyder allerede nu og fremadrettet følgende gratis ydelser. 
 
Basal erhvervsservice til alle erhvervsdrivende: 

• Inspirerende webinars, arrangementer, events og konferencer 

• Opkvalificerende kurser og workshops 

• Formidling af erhvervsrelevante nyheder på hjemmeside, sociale medier og 
nyhedsbreve 

• Adgang til myndigheder og erhvervsfremmesystemet, fysisk, telefonisk og elektronisk 

• Individuel vejledning 
• Henvisning til Business Faxe Rådgiverkorps 

 
Fokuseret erhvervsservice til virksomheder med ønske om og potentiale for vækst og 
udvikling: 

• Individuelle vejledningsforløb 

• Individuel sparring blandt andet ved Sparringspartnerne 

• Videreformidling af tilbud fra erhvervsfremmesystemet og private aktører 
• Formidling af fysiske rammer i form af både inkubationsmiljø og kontor-, lager- samt 

mødefaciliteter. 
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Ønske 2  

Tilbudsgiver bedes stille forslag til, hvordan implementering af 
Erhvervsstrategi 2019-2022 og de opstillede indsatsområder kan ske i 
kontraktperioden.  

 

Business Faxes beskrivelse: 

Faxe Kommune har med Erhvervsstrategi 2019-2022 defineret en ambitiøs og målrettet 
indsats for udvalgte potentialer, indsatser og erhvervsfremmende aktiviteter.  
 
Erhvervsstrategien har sammen med andre konkrete tiltag i Faxe kommune, til formål at 
styrke relationen og samarbejdet mellem de lokale virksomheder og Faxe Kommune, 
fremme iværksætterlysten, skabe flere lokale virksomheder og dermed bidrage til 
målsætningen om at fastholde og tiltrække flere virksomheder og borgere.   
 
Implementeringen af Erhvervsstrategi 2019-2022 vil ske ved at Business Faxe, i 
udmøntningen af erhvervsservicen, vil søge midler til, have fokus på, prioritere og sætte 
retning, i forhold til strategien. Business Faxe vil desuden, i tæt samarbejde med Faxe 
Kommune, understøtte, indgå i, eller facilitere de af Kommunen vedtagne indsatsområder. 
 
Business Faxe har allerede gennem sine ca. 200 medlemmer et stort kendskab til de lokale 
virksomheders hverdag, behov og virkelighed. Denne viden kan og vil bidrage til effektiv 
implementering af Erhvervsstrategi 2019-2022 og de opstillede indsatsområder. Den 
allerede eksisterende tætte dialog med de lokale virksomheder kan hurtigt forstærkes og 
målrettes yderligere, og dermed fremme samarbejdet mellem Faxe Kommune og det lokale 
erhvervsliv.   
 
Business Faxe er allerede i proces med at søge finansiering til de strategiske vækstindsatser, 
som Erhvervsstrategien peger på. Denne proces vil kunne fortsættes i samarbejde med 
Forvaltningen. Business Faxe kan ligeledes involveres i en række konkrete indsatser i tæt 
samarbejde med Kommunen. 
 
Konkrete eksempler på mulige indsatser: 

• Synergi-facilitering interessenter, kunder og samarbejdsparter imellem 

• Netværks-facilitering 

• Virksomhedsrådgivning 

• Oprettelse og drift af iværksættermiljø 

• Mentorordning 

• Opkvalificerende kurser 

• Erhvervsbranding 

• Arbejdskraftindsats 

• Efteranalyse af diverse erhvervsanalyser 

• Nationalt/lokalt Finansieringskoncept 
• Formidling af erhvervsarealer, bygninger og lokaler 
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Ønske 3  

Tilbudsgiver bedes stille forslag til konkrete aktiviteter/handlinger mv. og 
mål for disse indenfor Erhvervsstrategiens Indsatsområde A ”Arbejdskraft 
og kompetencer”, herunder beskrive, hvordan der kan følges op på 
fremdrift og målopfyldelse.  
 

 

Business Faxes beskrivelse: 

Faxe kommunes Erhvervsstrategi 2019-2022, Indsatsområde A, har særligt fokus på 
Arbejdskraft og Kompetencer. For at sikre de bedste rammer og betingelser for et aktivt 
erhvervsliv, er det nødvendigt med gode betingelser for lokal arbejdskraft. Med god adgang 
til kvalificeret arbejdskraft har erhvervslivet de rette forudsætninger for udvikling og vækst. 
Rammerne for arbejdet med øget tiltrækning er fastlagt i Faxe Kommunes 
Bosætningsstrategi. 
 
Der er en nødvendig sammenhæng mellem Erhvervsstrategi 2019-2022 og Faxe Kommunes 
Bosætningsstrategi, og i Erhvervsstrategien er der særligt fokus på to meget væsentlige 
områder: Arbejdskraft og Uddannelse. Virksomhederne har behov for at kunne tiltrække og 
fastholde tilstrækkelig arbejdskraft med de rette kompetencer, og samtidigt skal det sikres 
at den mindre del af de unge der i dag er uden beskæftigelse og/eller uddannelse på 
længere sigt indgår i arbejdsstyrken og dermed erhvervslivet.     
 
Af konkrete aktiviteter/handlinger indenfor indsatsområde A, Arbejdskraft, kan Business 
Faxe bidrage med følgende:  
 

• Indgå i Kommunens bosætningskampagne i tæt samarbejde med Forvaltningen, der 
driver denne. 
 

• Indgå i indsatsen for tiltrækning af arbejdskraft i tæt samarbejde med Jobcentret, der 
driver denne. 

 
• I tæt samarbejde med Kommunen fortsætte med at søge ekstern finansiering på 

indsatsområdet. 
 
Af konkrete aktiviteter/handlinger indenfor indsatsområde A, Kompetencer, kan Business 
Faxe bidrage med følgende:  
 

• Indgå i Kommunens uddannelsesmæssig indsats i tæt samarbejde med Jobcentret og 
Forvaltningen, der driver denne. 
 

• I tæt samarbejde med Kommunen fortsætte med at søge ekstern finansiering på 
indsatsområdet. 

 
Til opfølgning på fremdrift og mål foreslår Business Faxe at der nedsættes en styregruppe og 
arbejdsgruppe til hver af indsatserne, hvor der løbende afrapporteres på fremdriften og 
målopfyldelsen. 
 
En aggregeret afrapportering kan ligeledes ske ved de kvartalsmæssige koordineringsmøder 
og det årlige evalueringsmøde for Kontraktens udførelse. 
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Konkret eksempel på en indsats: 
Business Faxe kan sikre dialogen mellem udbud af og efterspørgsel på arbejdskraft ved at 
understøtte indsatser indenfor følgende områder: 

• Uddannelsesinstitutioner med henblik på at møde erhvervslivets behov 

• Identifikation af brancher med flaskehalse 

• Fagområder med behov for opkvalificering 

• Workshops med Fagforeninger 

• Sikring af, at jobsøgende via jobcenteret får turnusordning i flere virksomheder efter 
planlagt og aftalt forløb. 

 
Der kan måles på: 

• Udvikling i befolkningstal (Danmarks Statistik samt kommunens egne tal) 

• Udviklingen af antal beskæftigede (Danmarks Statistik) 

• Udviklingen af antal ledige (Danmarks Statistik) 

• Kvalitativ og kvantitativ analyse af til- og fraflytteres profiler 
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Ønske 4  

Tilbudsgiver bedes stille forslag til konkrete aktiviteter/handlinger mv. og 
mål for disse indenfor Erhvervsstrategiens Indsatsområde B ”Brancher og 
Sektorer, herunder Turisme”, herunder beskrive, hvordan der kan følges 
op på fremdrift og målopfyldelse.  
 

 

Business Faxes beskrivelse: 

Faxe kommunes Erhvervsstrategi 2019-2022, Indsatsområde B, har fokus på særlige 
branchestrukturelle indsatser i forhold til Turismeerhvervet, Fødevareområdet, 
Håndværkere og Entreprenører, Grøn Omstilling og Ressource-effektivisering samt 
Byerhverv, byområder og Landdistrikter. 
 
Turismeerhvervet i Danmark har generelt set et stort potentiale, og også i Faxe Kommune er 
der store muligheder for vækst og udvikling. Faxe Kommune indgår allerede sammen med 
tre nabokommuner i en fælles organisation (VISM) til fremme og udvikling af den lokale 
turisme. For dette samarbejde findes en masterplan, og i denne fremgår allerede et aktivt 
valg at tre ’fyrtårne’ og vækstdrivere i Faxe Kommune: 1. Faxe Kalkbrud og Geomuseum 
Faxe, 2. Udviklingsområder ved Faxe Ladeplads, og 3. Tårnprojektet ved Camp Adventure. I 
tillæg til dette arbejde skal Faxe Kommune fortsat arbejde med at styrke de lokale 
turismeaktører, grupperet omkring fødevareproduktion, bespisning og overnatning,    
 
Af konkrete aktiviteter/handlinger indenfor dette Indsatsområde B, Turismeerhvervet, kan 
Business Faxe bidrage med følgende: 
 

• Fortsat at facilitere og drive Faxe Turismenetværk, der igangsætter initiativer til 
udvikling af lokalområdets unikke rekreative tilbud i synergi med de lokale ”fyrtårne” og 
afstemt med Visit Sydsjælland og Møn, eller den til en hver tid værende 
samarbejdspartner for Faxe Kommune. 

• Fortsat at søge ekstern finansiering på indsatsområdet, i tæt samarbejde med 
Kommunen.  

• Medvirke til lokalt at udbrede Visit Sydsjælland og Møn, eller den til en hver tid værende 
samarbejdspartner for Faxe Kommunes regionale strategi. 

 
Fødevareområdet er med sin størrelse, og tilstedeværelsen af mange og store 
virksomheder, et naturligt indsatsområde i Faxe Kommunes Erhvervsstrategi, og det er valgt 
at forfølge og undersøge erhvervets vækstpotentialer. Nye initiativer søges igangsat, og 
samarbejdet mellem erhvervet og kommunen kan skabe synergi og medvirke til nye 
relationer i forhold til eksempelvis vidensmiljøer, arbejdskraft og lignende udviklende tiltag. 
Faxe Kommune ønsker med afsæt i netværket for de store virksomheder (primært 
fødevarevirksomhederne), at initiere udviklingsprojekter indenfor fødevareområdet. 
 
Af konkrete aktiviteter/handlinger indenfor dette Indsatsområde B, Fødevareområdet, kan 
Business Faxe bidrage med følgende: 
 

• I regi af netværket for de store virksomheder vil Business Faxe initiere og evt. facilitere 
udviklingsaktiviteter på fødevareområdet. 

• Danne lokalt netværk for især mindre fødevareproducenter. 

• I tæt samarbejde med Kommunen fortsætte med at søge ekstern finansiering på 
indsatsområdet. 
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Håndværkere og Entreprenører er vigtige aktører og bestanddel af erhvervslivet i Faxe 
Kommune. Ikke blot som aktive virksomheder beliggende og udførende i Faxe Kommune og 
andre steder, men også som leverandører til Faxe Kommune. Faxe kommunes 
Erhvervsstrategi 2019-2022 ønsker at videreudvikle det lokale håndværkernetværk, og 
derigennem skabe grobund for, og understøtte, yderligere udvikling og nytænkning så 
potentialer kan udnyttes og innovation opstå. Synergier ved samarbejder på tværs af 
håndværksbranchen ønskes afdækket og understøttet. Derudover arbejder Faxe Kommune 
aktivt med en ny udbudspolitik, og et nyt dynamisk indkøbssystem til indkøb af 
håndværkerydelser er under opbygning.   
 
Af konkrete aktiviteter/handlinger indenfor dette Indsatsområde B, Håndværkere og 
Entreprenører, kan Business Faxe bidrage med følgende: 

 
• I samarbejde med de lokale håndværkere og entreprenører initiere, og evt. facilitere, 

udviklingen af det eksisterende håndværkernetværk og i dette regi blandt andet komme 
med inputs til Kommunens udbudspolitik og indkøbssystem. 

• I tæt samarbejde med Kommunen fortsætte med at søge ekstern finansiering på 
indsatsområdet. 

 
Grøn Omstilling er et satsningsområde i Faxe Kommunes Erhvervsstrategi 2019-2022. Den 
vækst der skal skabes, skal være bæredygtig, og der skal blandt andet satses på vedvarende 
energi, eksempelvis solceller, solvarme, vindmøller og bedre udnyttelse af affaldsprodukter 
og overskudsvarme. Udvikling af projekter med fokus på bedre udnyttelse af ressourcer, og 
økonomisk og klimamæssig bæredygtig virksomhedsdrift, skal etableres med udgangspunkt i 
naboskaber og godt indbyrdes kendskab. 
 
Af konkrete aktiviteter/handlinger indenfor dette Indsatsområde B, Grøn Omstilling og 
Ressource-effektivisering, kan Business Faxe bidrage med følgende: 
 

• Understøtte og evt. facilitere initieringen og udviklingen af projekter til grøn omstilling 
og ressource-effektivisering. 

• Danne lokalt netværk af erhvervsdrivende omkring grøn omstilling og ressource-
effektivisering. 

• I tæt samarbejde med Kommunen fortsætte med at søge ekstern finansiering på 
indsatsområdet. 
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Byerhverv, Byområder og Landdistrikter er allerede omfattet af Faxe Kommunes 
Bosætningsstrategi, hvor der er udarbejdet lokale udviklingsstrategier for alle de syv 
byområder og for landsbyer og landdistrikter. Det betyder et forstærket fokus på netop 
disse områder, båret af en stigende opmærksomhed rette mod lokale muligheder og 
udfordringer. Især detailhandlen i de mindre og små byer er udfordret af centralisering og 
internethandel. Faxe Kommune vil med Erhvervsstrategi 2019-2022, understøtte 
mulighederne for udvikling i de enkelte byer og landsbyer. Lokale ildsjæle, borgergrupper og 
initiativer skal sikres bedst mulige betingelser, og der er i Faxe Kommunes budget 2019-
2022 afsat en pulje på 500.000 hvorfra der kan søges midler til gennemførelse af projekter i 
lokalområderne. 
 
Af konkrete aktiviteter/handlinger indenfor dette Indsatsområde B, Byerhverv, Byområder 
og Landdistrikter, kan Business Faxe bidrage med følgende: 
 

• Fortsat facilitering af Faxe Handelsråd, understøttelse af initiativer til udvikling af lokale 
udviklingsstrategier i byerhverv, byområder og landdistrikter i tæt samarbejde med den 
lokale detailhandel. 

• Dannelse af lokalt bosætningsnetværk af ejendomsmæglere, pengeinstitutter, udlejere, 
skoler, fritidsforeninger mv. 

• I tæt samarbejde med Kommunen fortsætte med at søge ekstern finansiering på 
indsatsområdet. 

 
Til opfølgning på fremdrift og mål kan der nedsættes en styregruppe og arbejdsgruppe til 
hver af indsatserne, hvor der løbende afrapporteres på fremdriften og målopfyldelsen. 
 
En aggregeret afrapportering kan ligeledes ske ved de kvartalsmæssige koordineringsmøder 
og det årlige evalueringsmøde for Kontraktens udførelse. 
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Ønske 5  

Tilbudsgiver bedes stille forslag til konkrete aktiviteter/handlinger mv. og 
mål for disse indenfor Erhvervsstrategiens Indsatsområde C 
”Infrastrukturforbedringer”, herunder beskrive, hvordan der kan følges op 
på fremdrift og målopfyldelse.  
 

 

Business Faxes beskrivelse: 

Faxe Kommunes Erhvervsstrategi 2019-2022, Indsatsområde C, Infrastrukturforbedringer 
har fokus på velfungerende infrastruktur, både fysisk og digitalt. En velfungerende 
infrastruktur er en absolut nødvendighed for at sikre effektiv udnyttelse af ressourcer og 
potentialer, Faxe Kommunes attraktive placering tæt på væsentlige trafikmål skal udnyttes 
bedst muligt, også til gavn for erhvervslivet. En del af de større infrastrukturelle indsatser 
har staten som hovedaktør, men Faxe Kommune ønsker sammen med det lokale 
erhvervsliv, at påvirke beslutningerne, så projekterne kan realiseres. Erhvervsstrategien 
omfatter specifikt: Den Faste Femernforbindelse, Motorvej Rønnede-Næstved, Den 
Sjællandske Tværforbindelse, Ulse Afkørsel – Nordvendte Ramper, Udbygningen af Den 
Digitale Infrastruktur og Rammer for Udvikling. 
 
De fysiske infrastrukturprojekter med vejtrafik som et fælles omdrejningspunkt, er af 
absolut væsentlighed for både Faxe Kommune, men også for hele Sjællandsregionen. Gode 
adgangsforhold til hovedfærdselsårer og øgede muligheder for effektiv transport mellem 
lande, regioner og byer, er væsentlige konkurrence- og vækstparametre, og således meget 
vigtige for erhvervslivet i Faxe Kommune.  
 
Af konkrete aktiviteter/handlinger indenfor ovenstående punkter i Indsatsområde C, 
Infrastrukturforbedringer, Forbedringer af Infrastruktur, kan Business Faxe bidrage med 
følgende: 
 

• Indgå i og evt. facilitere Kommunens indsats på området, for at sikre størst mulig 
indflydelse på beslutningstagerne for den faste Femernforbindelse. 

 

• Indgå i og evt. facilitere Kommunens indsats for påvirkning af beslutningstagerne for 
Rønnede-Næstved motorvejen. Fortsætte det allerede igangsatte samarbejde med 
Næstved Erhvervsforening og Vordingborg Erhvervsforening herom. Have fokus på 
specielt den syd- og nordgående tilkobling i Rønnede. 

 
• Indgå i og evt. facilitere Kommunens indsats for at understøtte beslutningstagerne for 

den Sjællandske tværforbindelse med relevant input. Fortsætte med på vegne af 
Kommunen at indgå i sekretariatet for Den Sjællandske Tværforbindelses Komité. 

 
• Indgå og evt. facilitere Kommunens indsats for påvirkning af beslutningstagerne for 

etablering af Ulse-afkørslens nordvendte ramper. 
 

• I tæt samarbejde med Kommunen fortsætte med at søge ekstern finansiering på 
indsatsområdet. 
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Den Digitale Infrastruktur skal konstant være opdateret for at det lokale erhvervsliv har de 
bedste betingelser. Udrulning af fibernet og mobildækning skal omfatte hele kommunen, og 
dermed komme det samlede erhvervsliv til gode. 
 
Af konkrete aktiviteter/handlinger indenfor ovenstående punkter i Indsatsområde C, 
Infrastrukturforbedringer, Udbygningen af Den Digitale Infrastruktur, kan Business Faxe 
bidrage med følgende: 
 

• Indgå og evt. facilitere Kommunens indsats for påvirkning af beslutningstagerne for 
udbygningen af den digitale infrastruktur. 

• I tæt samarbejde med Kommunen fortsætte med at søge ekstern finansiering på 
indsatsområdet. 

 
Rammer For Udvikling er bærende for den samlede erhvervsindsats, og dermed Faxe 
Kommunes Erhvervsstrategi 2019-2022. Der skal gøre plads til infrastrukturforbedringer i 
Faxe Kommunes overordnede strategiske planlægning, og der er i kommunens budget afsat 
midler til fortsættelse af boligudbygning og tilbud om erhvervsjord. Derudover er der i 
perioden afsat midler til en række projekter der skal forbedre infrastrukturen omkring 
Haslev. 
 
Af konkrete aktiviteter/handlinger indenfor ovenstående punkter i Indsatsområde C, 
Infrastrukturforbedringer, Rammer for udvikling, kan Business Faxe bidrage med følgende: 
 

• Indgå og evt. facilitere Kommunens indsats for at skabe rammerne for den 
infrastrukturelle udvikling, herunder indgå i og evt. initiere Kommunens projekter for 
forbedring af infrastrukturen. 

• I tæt samarbejde med Kommunen fortsætte med at søge ekstern finansiering på 
indsatsområdet. 

 
Til opfølgning på fremdrift og mål kan der nedsættes en styregruppe og arbejdsgruppe til 
hver af indsatserne, hvor der løbende afrapporterer på fremdriften og målopfyldelsen. 
 
En aggregeret afrapportering kan ligeledes ske ved de kvartalsmæssige koordineringsmøder 
og det årlige evalueringsmøde for Kontraktens udførelse. 
 
Konkret eksempel på en mulig indsats: 
Kortlægning af behov for infrastruktur via offentlig transport. 
• Gennemføre analyse af virksomhedernes medarbejderes behov for transport fra A til B 

med angivelse af klokkeslæt  
• På denne baggrund udarbejde en struktureret rapport til efterfølgende politisk 

bearbejdning 
• Indgå i og evt. facilitere Kommunens indsats for påvirkning af beslutningstagerne for 

den offentlige trafik på det regionale og det nationale niveau. 
• Idegenerering som f.eks.: Sæsonbaseret elektrisk turisttransport mellem mest 

turistpopulære mål (f.eks. Feddet Camping og Tårnet). Kunne f.eks. være elektrisk tog 

i en størrelse, så vejbanen kan benyttes. 

 
Der kan eksempelvis måles på: 
• Gennemført rapport til Faxe Kommune. 
• Infrastruktur på asfalterede vej. 
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Ønske 6  

Tilbudsgiver bedes stille forslag til konkrete aktiviteter/handlinger mv. og 
mål for disse indenfor Erhvervsstrategiens Indsatsområde D 
”Erhvervspotentialer”, herunder beskrive, hvordan der kan følges op på 
fremdrift og målopfyldelse.  
 

 

Business Faxes beskrivelse: 

Faxe kommunes Erhvervsstrategi 2019-2022, Indsatsområde D, Erhvervspotentialer, har 
særligt fokus på Kommunens Erhvervspotentialer. I strategien italesættes et behov og ønske 
om et øget samspil og forbedret dialog mellem Faxe Kommune og kommunens 
virksomheder, herunder inddragelse af erhvervsserviceaktører. Faxe Kommunes 
erhvervspotentialer skal promoveres bredt, og dermed skal nye virksomheder tiltrækkes og 
der skal skabes flere arbejdspladser i kommunen. Erhvervsområderne i kommunen skal 
markedsføres. 
 
Erhvervsområdet i Rønnede, området ved afkørsel 37, har en helt central placering i forhold 
til en eventuel etablering af Den Sjællandske Tværforbindelse. Med arealets placering lige 
ud til E47, vil dette område være med til at styrke Faxe Kommune rolle som et attraktivt 
trafik-knudepunkt placeret strategisk godt. 
 
Kommunens Øvrige Erhvervsområder skal ligeledes markedsføres, således potentialer og 
muligheder i Faxe Kommunes øvrige ledige, byggemodnede og lokalplanlagte 
erhvervsarealer i Haslev, Faxe, Rønnede, Dalby, Karise og Faxe Ladeplads formidles  
 
Af konkrete aktiviteter/handlinger indenfor ovenstående punkter i Indsatsområde D, 
Erhvervspotentialer, Erhvervsområdet ved Rønnede og Kommunens Øvrige 
Erhvervsområder, kan Business Faxe bidrage med følgende: 
 

• Understøtte, indgå i og evt. facilitere markedsføringsindsats for Erhvervsområdet ved 
Rønnede og de øvrige erhvervsområder, drevet af Kommunen. Understøttelsen kan 
blandt andet ske via Business Faxes succesrige kommunikationsindsats i pressen, på de 
sociale medier, på Business Faxes velbesøgte hjemmeside og via Business Faxes 
nyhedsbrev, hvor budskaber kan videreformidles. Business Faxe kan desuden indgå i 
udviklingen af markedsføringsindsatsen. 

• I tæt samarbejde med Kommunen fortsætte med at søge ekstern finansiering på 
indsatsområdet. 
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Faxe Ladeplads Havn, der er ejet af Faxe Kalk, er med baggrund i ejerens ønske, og med 
opbakning fra Faxe Kommune, et område hvor der med lokalplanen er skabt mulighed for 
en styrket erhvervsmæssig udnyttelse. Faxe Kalk og Faxe Kommune ønsker at samarbejde 
om at tiltrække havneaktivitet og havnerelaterede erhverv, i overensstemmelse med 
stedets miljømæssige vilkår. 
 
Af konkrete aktiviteter/handlinger indenfor ovenstående punkter i Indsatsområde D, 
Erhvervspotentialer, Faxe Ladeplads Havn, kan Business Faxe bidrage med følgende: 
 

• Understøtte, indgå i og evt. facilitere Faxe Kalks og Kommunens samarbejde om en 
styrket erhvervsmæssig udnyttelse af Faxe Ladeplads Havn. 

• I tæt samarbejde med Kommunen fortsætte med at søge ekstern finansiering på 
indsatsområdet. 

 
Til opfølgning på fremdrift og mål kan der nedsættes en styregruppe og arbejdsgruppe til 
hver af indsatserne, hvor der løbende afrapporterer på fremdriften og målopfyldelsen. 
 
En aggregeret afrapportering kan ligeledes ske ved de kvartalsmæssige koordineringsmøder 
og det årlige evalueringsmøde for Kontraktens udførelse. 
 
 
Konkret eksempel på en mulig indsats: 
Identificering af: 
• nye virksomheder 
• virksomheder med vækstpotentialer 
• nye brancher 

der særligt egner sig til det enkelte erhvervsområde ved enten at være vækstmotor for 
andre, skaber synergi eller har brandingvalue. 
 
Der kan eksempelvis måles på: 
• Antal nye virksomheder 

• Antal virksomheder med vækstpotentialer 
• Antal nye brancher 
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Ønske 7  

Tilbudsgiver bedes stille forslag til konkrete aktiviteter/handlinger mv. og 
mål for disse indenfor Erhvervsstrategiens Indsatsområde E ”Branding og 
Image”, herunder beskrive, hvordan der kan følges op på fremdrift og 
målopfyldelse.  
 

 

Business Faxes beskrivelse: 

Faxe kommunes Erhvervsstrategi 2019-2022, Indsatsområde E, Branding og Imagepleje, har 
til formål, som supplement til det egentlige erhvervsudviklingsarbejde, at tilrettelægge 
strategier for en bedre branding af Faxe Kommune. Der er behov for at samordne, 
koordinere og målrette branding- og imageindsatserne under en samlet strategi.   
 
En styrkelse af imaget er et fokuspunkt der skal sikre, at det synliggøres at Faxe Kommune 
gennem en årrække, har arbejdet målrettet med at styrke kommunens erhvervsprofil. 
Kvaliteter og potentialer skal brandes eksternt såvel som internt, for at styrke et image der 
efter omstændighederne kunne være bedre. 
 
Af konkrete aktiviteter/handlinger indenfor ovenstående punkter i Indsatsområde E, 
Branding og Image, Styrke Image, kan Business Faxe bidrage med følgende: 
 
• Understøtte og indgå i Kommunens arbejde med en samlet branding både internt og 

eksternt. 

• I tæt samarbejde med Kommunen fortsætte med at søge ekstern finansiering på 
indsatsområdet. 

 
At brande Kommunen ”Som Lokalområde”, ”Som Serviceproducent” og ”Som Arbejdsplads” 
er en anden brandingopgave, som rækker fra Erhvervsstrategien ind i Bosætningsstrategien. 
Sammenhængen mellem en velfungerende bosætning og et velfungerende erhvervsliv er 
åbenlys. Bosætningskvaliteterne i kommunen skal italesættes, og positive fortællinger om 
og udviklingsperspektiver i forhold til både kommunens borgere og ansatte er en del af 
strategien. Hertil et ønske om at kommunikere målrettet i forhold til branding, relateret til 
potentielle tilflyttere. Branding af Faxe Kommune som en god arbejdsplads med mange 
muligheder, i en kommune i en spændende udvikling, er også væsentligt for at tiltrække nye 
borgere til kommunen. 
 
Af konkrete aktiviteter/handlinger indenfor ovenstående punkter i Indsatsområde E, 
Branding og Image, Brande Kommunen Som Lokalområde, Som Serviceproducent og Som 
Arbejdsplads, kan Business Faxe bidrage med følgende: 
 

• Understøtte, indgå i og evt. facilitere en samlet indsats for branding og imagepleje af 
kommunen som helhed. Altså et tværgående projekt på tværs af erhverv og bosætning 
til at styrke image, brande kommunen både som lokalområde, som serviceproducent og 
som arbejdsplads samt synliggøre indsatser og resultater af både erhvervsstrategiens og 
bosætningsstrategiens implementering. Dette ved blandt andet at udvikle en samlet 
fortælling som lokalområdet kan se sig selv i og derved også medvirke til at udvikle lokal 
stolthed og sammenhængskraft til gavn for både tiltrækning af arbejdspladser og 
tilflytning af borgere. 

• I tæt samarbejde med Kommunen fortsætte med at søge ekstern finansiering på 
indsatsområdet. 

 
 
 
 



 

15 
 

At synliggøre Indsatser og Resultater er et konkret element i den en gode historie om Faxe 
Kommune, og dette initiativ og fokusområde kan medvirke til at styrke 
erhvervsnetværksdannelse og formidling. Der arbejdes aktivt med at tiltrække virksomheder 
og arbejdspladser, og en øget synlighed omkring de konkrete forbedringer der løbende 
gennemføres som led i eksekveringen af Faxe kommunes Erhvervsstrategi 2019-2022, kan 
være med til at fremme både arbejdet og udviklingen. 
 
Af konkrete aktiviteter/handlinger indenfor ovenstående punkter i Indsatsområde E, 
Branding og Image, Synliggøre Indsatser og Resultater, kan Business Faxe bidrage med 
følgende: 
 
• Understøtte og indgå i arbejdet med at opsamle og formidle indsatser og resultater i tæt 

samarbejde med Kommunens ansvarlige på området. 

• I tæt samarbejde med Kommunen fortsætte med at søge ekstern finansiering på 
indsatsområdet. 

 

Til opfølgning på fremdrift og mål kan der nedsættes en styregruppe og arbejdsgruppe til 
indsatserne, hvor der løbende afrapporteres på fremdriften og målopfyldelsen. 
 
En aggregeret afrapportering kan ligeledes ske ved de kvartalsmæssige koordineringsmøder 
og det årlige evalueringsmøde for Kontraktens udførelse. 
 
 
 
Konkrete eksempler på brand identity/styrker: 

• Grøn kommune og natur 

• Godt foreningsliv 

• Attraktive boligpriser 

• Mange forskellige skoletilbud  

• Prisattraktiv erhvervsetablering 

• Stor lokal faglig kompetence 

• Meget tæt på motorvej og tognet 

• Særdeles velfungerende erhvervsnetværk 
 

Der kan måles på: 

• Nøgletal omkring branding og erhvervsvenlighed fra DEF, DI, Dansk Erhverv og Dansk 
Byggeri 

• Artikler om Faxe Kommune i ”eksterne medier” (uden for Faxe Kommune) 
 
Konkret eksempel på branding: 
I samarbejde med den lokale presse aktivt at opsøge og offentliggøre lokale 
erhvervssucceser. Det er til gavn for alle. Den lokale virksomhed bliver gratis branded. I 
artiklen bliver elementer af erhvervsvenlighed i Faxe Kommune fremhævet. Og endelig får 
den lokale presse endnu en god og positiv historie, som vi dybest set alle gerne vil se, og 
dermed opleve at vi er en del af en succes. Sidst men ikke mindst fremmer det en positiv 
selvforståelse for kommunens borgere. 
 
Der kan måles på: 

• Antal positive lokale erhvervshistorier (samt historier associeret hertil).  

• Antal artikler/historier, som er skrevet på baggrund/med reference af/til de lokale 
artikler/historier.   
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Ønske 8  
Tilbudsgiver bedes opstille rammer for årlige handleplaner, der kan 
anvendes til løbende opfølgning og årlig evaluering. 

 

Business Faxes beskrivelse: 

 
Der aftales årligt konkret hvilke indsatser der skal gennemføres for hvert indsatsområde. 
Ved de kvartalsmæssige koordinationsmøder følges der op på hver indsats ud fra aftalte 
KPI´er og ved det årlige evalueringsmøde evalueres der på det aftalte. 
 
Ved opfølgningerne og evalueringen vurderes det om den enkelte indsats har haft den 
ønskede effekt, så løbende justeringer kan foretages eller andre indsatser skal prioriteres 
det kommende år. 
 
Nedenstående figur viser rammerne. De ønskede effekter er blot eksempler. 

 
På denne måde vil erhvervsstrategiens ambitioner sætte retningen for de årlige 
handleplaner, hvor de besluttede indsatser og mål beskrives. Beslutningerne om indsatserne 
og deres prioritering tages på de årlige evalueringsmøder på baggrund af en vurdering af 
den ønskede effekt. 
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Ønske 9  
Tilbudsgiver bedes beskrive, hvordan man løbende vil vurdere kvaliteten i 
de ydelser, der leveres i forhold til de givne indsatsområder. 

 

Business Faxes beskrivelse: 
 

Business Faxe vil måle brugernes tilfredshed med de leverede ydelser ved løbende 
statusmålinger. Det vil sige målinger af både arrangementer, kurser, nyhedsformidling, 
formidling af tilbud, vejledninger, sparring og de løbende besluttede indsatser. 
 
Målingerne går på 1) den tilførte værdi, 2) gennemførelsen og 3) de praktiske forhold. Der 
måles både kvantitativt og kvalitativt, hvilket vi har set effekten af, og har gode erfaringer 
med. 
 
Business Faxe får desuden et eksternt analysebureau til årligt at gennemføre en 
erhvervsklimaundersøgelse specifikt for Faxe kommune og Business Faxe, som en 
overbygning på de vækstanalyser, der leveres fra centralt hold, for tiden IRIS Group. 
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1.3 Effekt, jf. underkriterium 2) 

Ønske 10  

Tilbudsgiver bedes beskrive de effekter, som de beskrevne indsatser under 
ønske 3 – 7 forventes at give. Desuden hvordan tilbudsgiver vil måle 
effekten heraf.  

 

Business Faxes beskrivelse: 

 
De beskrevne indsatser både jf. Kommunens ”Ønske 1-2” og ”Ønske 3-7” vil have effekt på 
hhv. udviklingen i antallet af arbejdspladser, udviklingen i antallet af virksomheder, 
udviklingen i virksomhedernes omsætning, udvikling i iværksætternes overlevelse og 
udviklingen i tilfredsheden med erhvervsklimaet. 
 
Business Faxe anbefaler at man bruger Danmarks Statistik og den årlige erhvervsklima-
undersøgelse specifikt for Faxe kommune og Business Faxe samt evt. DI´s, DB´s og DE´s 
erhvervsklima undersøgelser, som udgangspunkt for målingen og evalueringen af om de 
besluttede indsatser har den ønskede effekt. Dette bør indgå i det løbende samarbejde om 
de årlige handleplaner for Erhvervsstrategiens udmøntning. 
 
De ønskede effekter af erhvervsserviceområdet jf. ”Ønske 1” og af hvert af 
indsatsområderne jf. ”Ønske 2-7”, bør fastsættes af den overordnede styregruppe for hele 
aftalens løbetid. For hver indsats udpeges der en daglig kontaktperson og der nedsættes en 
arbejdsgruppe og en styregruppe, der samarbejder om opgaveløsningen, opfølgningen og 
evalueringen af hver enkelt indsats. På de kvartalsmæssige koordinationsmøder kan der 
følges op på hver indsats ud fra aftalte KPI´er og ved det årlige evalueringsmøde evalueres 
der på det aftalte. 
 
På denne måde vil erhvervsstrategiens ambitioner sætte retningen for de årlige 
handleplaner, hvor de besluttede indsatser og mål beskrives. Beslutningerne om indsatserne 
og deres prioritering tages på de årlige evalueringsmøder på baggrund af en vurdering af 
den ønskede effekt. 

  

Ønske 11  

Tilbudsgiver bedes beskrive, hvordan der skabes grundlag for at vurdere 
tilfredsheden for kommunens erhvervsliv med den nuværende indsats. 
Dette med henblik på at skabe et udgangspunkt til vurdering af effekten 
ved kommende indsatser. 

 

Business Faxes beskrivelse: 

 
Business Faxe foreslår, at der skabes et grundlag for at vurdere tilfredsheden blandt 
kommunens erhvervsliv med indsatserne, via: 

• de løbende statusmålinger 
• den årlige erhvervsklima-undersøgelse specifikt for Faxe kommune og Business 

Faxe, som en overbygning på de vækstanalyser, der leveres fra centralt hold samt  
• evt. DI´s, DB´s og DE´s erhvervsklima undersøgelser 

 
Dette med henblik på at skabe et udgangspunkt for at vurdere effekt af kommende 
indsatser, hvilket bør indgå i det løbende samarbejde om de årlige handleplaner for 
Erhvervsstrategi 2019-2022 udmøntning. 
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1.4 Samarbejde, jf. underkriterium 3)  

Ønske 12  

Tilbudsgiver bedes beskrive, hvordan snitflader i opgaveløsningen mellem 
tilbudsgiver og Faxe Kommune vil blive håndteret, herunder hvordan det 
løbende samarbejde og dialog med erhvervsliv og kommune vil blive sikret. 

 

Business Faxes beskrivelse: 
 

Snitflader i opgaveløsningen mellem Faxe Kommune og Business Faxe håndteres ved et tæt 
og formaliseret samarbejde, som skitseret nedenfor. 
 
På erhvervsserviceområdet jf. ”Ønske 1” og på hvert af indsatsområderne jf. ”Ønske 2-7”, 
udpeges der en daglig kontaktperson og der nedsættes en arbejdsgruppe og en styregruppe, 
der samarbejder om opgaveløsningen, opfølgningen og evalueringen af hver enkelt indsats. 
 
På de kvartalsmæssige koordinationsmøder følges der op på hver indsats ud fra aftalte 
KPI´er, og ved det årlige evalueringsmøde evalueres der på det aftalte. 
 
Samspillet, samarbejdet og dialogen med det lokale erhvervsliv sikrer Business Faxe via 
virksomhedsbesøg, arrangementer, vejledninger, dialogmøder, netværk, projekter og 
samarbejdet med lokale erhvervsforeninger. 
 
Samspillet, samarbejdet og dialogen mellem Faxe Kommune og Business Faxe sikres via 
kontaktpersoner, arbejdsgrupper og styregrupper for hver af de aftalte indsatser samt på de 
kvartalsmæssige koordinationsmøder og det årlige evalueringsmøde. 
 
Alt sammen dokumenteres i Business Faxes CRM-system, kommunikeres via vores 
kommunikationsindsats og afrapporteres på styregruppemøder, kvartalsvise 
koordinationsmøder og det årlige evalueringsmøde med Kommunen. 
 
Business Faxe vil på den måde kunne sikre det løbende samspil, samarbejde og dialogen 
mellem det lokale erhvervsliv og Faxe Kommune. Desuden vil Business Faxe dermed også 
kunne sikre Faxe Kommune indgående viden om det lokale erhvervsliv. 
 
Business Faxe anbefaler desuden at Kommunens politiske niveau involveres i både den 
årlige evaluering, de kvartalsmæssige koordineringer og de enkelte indsatsers prioritering og 
styring, for på den måde at sikre de ønskede effekter af erhvervsstrategiens udmøntning. 
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Ønske 13  

Tilbudsgiver bedes beskrive, hvordan man vil afstemme aktiviteter og 
samarbejde med alle relevante aktører indenfor Erhvervslivet i Faxe 
Kommune, herunder Erhvervshus Sjælland og VISIT Sydsjælland Møn. 

 

Business Faxes beskrivelse: 
 

Efter det nye erhvervsfremmesystems indførelse pr. 1/1 2019 indgår Business Faxe allerede i 
samarbejdet med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses sekretariat og Erhvervshus 
Sjælland om varetagelsen af den specialiserede erhvervsservice. 
 
I dette samarbejde vil Business Faxe anbefale, at Faxe Kommune udpeger en fast 
kontaktperson, som sammen med Business Faxe kan fortsætte dette samarbejde på lige fod 
med det andre kommuner praktiserer med deres lokale erhvervsfremmeaktører. I dette 
forum skabes desuden grunden for deltagelse i, og mulighed for ansøgning om, midler til 
specielle indsatser og projekter, der løbende udbydes på strategiske områder. Det er 
afgørende at kommunen deltager, da eventuelle projekter og puljer med fordel kan søges 
via forvaltningen. 
 
Business Faxe samarbejder desuden tæt med, og henviser til, private erhvervsfremme-
aktører som f.eks. Sparringspartnerne om fokuseret erhvervsservice til det lokale 
erhvervsliv. 
 
Business Faxe vil, gennem det allerede oprettede Faxe Turismenetværk, sikre regelmæssige 
møder med VISIT Sydsjælland Møn, hvor planer udveksles og koordineres. 
 
I Faxe Turismenetværk indgår flere af aktørerne allerede formelt i VISM´s styring og arbejde. 
Her kan eksempelvis nævnes Rønnede Kro, Feddet Camping, Dalby Hotel og Kærskovgård 
Bed & Breakfast/Det Gamle Apothek. Denne stærke sammenhæng af private turismeaktører 
mellem både VISM og Business Faxe vil styrke bestræbelserne på destinationsudviklingen.  
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1.5 Erfaring, jf. underkriterium 4) 

Ønske 14  

Tilbudsgiver bedes redegøre for, hvordan vedkommende vil inddrage sine 
tidligere erfaringer i forbindelse med udførelse af de aktiviteter, som 
foreslås udført i kontraktperioden. 

  

Business Faxes beskrivelse: 
 

Business Faxe er en medlemsorganisation i fremgang med ca. 200 lokale erhvervsdrivende 
som medlemmer. Alle medlemmer er aktive og betalende, og har et ønske og en ambition 
om at skabe de bedste og mest optimale betingelser for det lokale erhvervsliv. 
 
Business Faxe driver allerede erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter for Faxe 
Kommune, for tiden med 3 erfarne medarbejdere samt en meget aktiv og kompetent 
bestyrelse, som er dybt forankret i kommunen og dens erhvervsliv. Vi har dermed en stor 
viden om, og legitimitet i, det lokale erhvervsliv. 
 
Business Faxe er sat i verden af og for det lokale erhvervsliv med det formål at understøtte 
og inspirere til vækst og udvikling i netop Faxe kommune. Organisationens akkumulerede 
viden og erfaring er designet til at blive sat i spil netop for erhvervsfremme. 
 
Business Faxe er i sit nuværende virke allerede erhvervslivets og kommunens naturlige 
omdrejningspunkt for samarbejde om vækst og udvikling, med det overordnede formål at 
Faxe Kommune bliver blandt de mest attraktive steder at drive virksomhed. 
 
Business Faxe har relationen til det lokale erhvervsliv, herunder kendskab til, og forståelse 
for, det lokale erhvervslivs muligheder, udfordringer og behov. Business Faxe har desuden 
indsigt i de rammevilkår og muligheder, der findes for erhvervets udvikling. Alt sammen 
forudsætninger for en professionel erhvervsfremmeaktørs succes. 
 
Denne viden, erfaring og legitimitet, i kombination med de mange allerede etablerede 
samarbejdsrelationer, inddrages i udførelsen af de erhvervsservice- og udviklingsindsatser, 
der besluttes. Dette sker via det tidligere beskrevne formaliserede samarbejde med 
virksomheder, Kommune og andre relevante aktører for lokal erhvervsfremme. 
 

 


