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Handlingsplan 4. Q 2019. 

Med udgangspunkt i aftalen med Faxe Kommune om erhvervsservice og -udviklingsaktiviteter, 
herunder udmøntningen af Faxe Kommunes Erhvervsstrategi 2019 – 2022, samt Business Faxes 
mission om at understøtte og inspirere til vækst og udvikling i Faxe kommune, beskrives her de 
handlinger, i form af aktiviteter, indsatser og projekter, der fokuseres på i 4. kvartal 2019. 

1. Erhvervsserviceaktiviteter  
Ønsket om den bedst mulige vejledning til områdets virksomheder og virksomheder. 
 
Erhvervsservicen tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds eller iværksætters behov. Der 
foretages 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 opsøgende arbejde vurderes det sammen med iværksætteren eller 
virksomheden, om den værdi der kan tilføres, bedst leveres individuelt eller kollektivt. 

 

Elementer og mål 
1. Arrangementer 

I perioden henvises der til alle relevante arrangementer udbudt af samarbejdspartnere og 
erhvervsfremmeaktører, desuden gennemføres der minimum 3 relevante arrangementer lokalt. 
 

2. Kurser/Forløb 
I perioden henvises der til relevante kurser, workshops og forløb udbudt af samarbejdspartnere 
og erhvervsfremmeaktører, der sikres flest mulige lokale deltagere. 
 

3. Henvisninger til Erhvervskontakten 
I perioden, ved alle virksomhedskontakter, henledes opmærksomheden på Faxe Kommunes 
rolle for erhvervslivet og der henvises til Erhvervskontakten, hvis behov erkendes. 
 

4. Virksomhedsscreeninger 
I perioden gennemføres der minimum 20 virksomhedsbesøg. 
 

5. Iværksætterscreeninger 
I perioden gennemføres der alle de iværksætterscreeninger, der er behov for evt. med 
Erhvervshus Sjællands bistand. 
 

6. Individuelle vejledningsforløb 
I perioden gennemføres der alle de individuelle vejledningsforløb, der er behov for evt. med 
Erhvervshus Sjællands bistand. 
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2. Udmøntning af Erhvervsstrategi 2019 - 2022 
Ønsket om implementering af erhvervsstrategien og de opstillede indsatsområder. 
 
Ved udmøntningen vil der søges midler til, være fokus på, prioriteres og sættes retning i forhold til 
erhvervsstrategien. I tæt samarbejde med Faxe Kommune, vil indsatser identificeres, prioriteres og 
understøttes. 

 

Indsatsområderne 
• Indsatsområde A ”Arbejdskraft og kompetencer” 

(se aktiviteter/handlinger og mål nedenfor) 
 

• Indsatsområde B ”Brancher og Sektorer, herunder Turisme” 
(se aktiviteter/handlinger og mål nedenfor) 
 

• Indsatsområde C ”Infrastrukturforbedringer” 
(se aktiviteter/handlinger og mål nedenfor) 
 

• Indsatsområde D ”Erhvervspotentialer” 
(se aktiviteter/handlinger og mål nedenfor) 
 

• Indsatsområde E ”Branding og Image” 
(se aktiviteter/handlinger og mål nedenfor) 

 

3. Arbejdskraft og kompetencer 
Ønsket til aktiviteter/handlinger og mål for indsatsområde A ”Arbejdskraft og kompetencer”. 
 
I perioden vil der løbende samarbejdes med Faxe Kommunes Jobcenter, blandt andet ved at der 
ugentligt sidder virksomhedskonsulenter på Business Faxes kontor. 
 
I perioden vil der søges samarbejde med Faxe Kommune og DI Sydsjælland om at identificere værdien 
ved at implementere Arbejdskraftalliancen i lokalområdet. (AKA er et koncept udviklet af Næstved 
Erhverv). 
 

4. Brancher og sektorer 
Ønsket om aktiviteter/handlinger og mål for indsatsområde B ”Brancher og Sektorer, herunder Turisme”.  
 
I perioden vil der i samarbejde med Faxe Turismenetværk og VISM arbejdes på en strategi for 
destinationsudvikling under arbejdstitlen ”Faxe Bugt klint til klint”. 
 
I perioden vil der i samarbejde med lokale håndværkere og entreprenører arbejdes på at udvikle et 
værdigivende netværk med udgangspunkt i det eksisterende ”Håndværkernetværket”. 
 
I perioden vil der i samarbejde med Faxe Handelsråd arbejdes på udviklingen af byområder og 
byerhverv, ved igangsætning af BID-projekt indledningsvis i Haslev. 
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5. Infrastrukturforbedringer  
Ønsket om aktiviteter/handlinger og mål for indsatsområde C ”Infrastrukturforbedringer”. 

 
I perioden vil opmærksomheden være rettet imod potentialer og muligheder beskrevet i 
erhvervsstrategien, men der vil ikke arbejdes konkret med området. 
 

6. Erhvervspotentialer 
Ønsket om aktiviteter/handlinger og mål for indsatsområde D ”Erhvervspotentialer”. 
 

I perioden vil opmærksomheden være rettet imod potentialer og muligheder beskrevet i 
erhvervsstrategien, men der vil ikke arbejdes konkret med området. 
 

7. Branding og Image  
Ønsket om aktiviteter/handlinger og mål for indsatsområde E ”Branding og Image”. 
 
Til at understøtte branding og image af det lokale erhvervsklima samt synliggørelse af indsatser og 
resultater arbejder Business Faxe målrettet med: 
1. Pressen, ved at skrive artikler og annoncere. 

I perioden vil der udgives 10 artikler/pressemeddelelser/klummer. 
 

2. De sociale medier, ved relevante opslag, der øger antallet af følgere og interaktioner. 
I perioden er målet at få en rækkevidde på 200.000 views. 

 
3. Udgivelsen af et relevant nyhedsbrev, der har høj åbningsrate og videre-clicks. 

I perioden vil der udgives 3 nyhedsbreve, der når 350 modtagere. 
 

I perioden vil der søges involvering i Faxe Kommunes arbejde med at styrke image og branding 
samt synliggørelse af indsatser og resultater. 
 

Retning, styring og effekt  
Der nedsættes en styregruppe og arbejdsgruppe til hver af indsatserne, hvor der løbende 
afrapporteres på fremdriften og målopfyldelsen. Der udarbejdes et kommissorium efter 
nedenstående skabelon. 

1 Nr. og titel: 
 
 

2 Projektejer:  

3 Projektleder:  

4 Evt. bilag:  

5 Projektidé (formål) og output i form af delelementer:  

6 Baggrund. Hvordan understøttes mål i strategien:  

7 Forventet resultat og udbytte: (effekt) 
Eks. arbejdspladser, virksomheder, omsætning, 
overlevelse, tilfredshed 

8 Forudsætninger for gennemførelse:  

9 Påbegyndelse:  

10 Forventede afslutning:  

11 Interessenter og organisering:  

12 Godkendt af bestyrelsen den:  


