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FORORD 

Overordnet om året 2018 i Business Faxe (BFC) 
2018 har været et konsolideringsår. Et år hvor Business Faxe som organisation har genfundet sig selv 

med den nye bestyrelse, den nye direktør og en revitaliseret organisation. Der er blevet skabt ro internt 

og nye processer for opgaveløsninger er blevet etableret. Tilliden hos samarbejdspartnere og 

erhvervslivet er genskabt - Alt sammen udfordringer der har krævet energi, tålmodighed og tid.  

2018 var også året hvor Faxe kommune fik en ny borgmester og et næsten helt nyt byråd, et år hvor 

Business Faxe flyttede til større lokaler og hvor alle i landet kæmpede for at leve op til de nye GDPR-

regler. Regler som Business Faxe tog konsekvenserne af ved ændrede vilkår for medlemskab og 

samarbejde. I praksis betød det blandt andet at medlemmerne måtte meldte sig ind igen, ligesom 

modtagerne af nyhedsbrevet skulle genabonnere. En øvelse der beviste opbakningen til organisationen. 

Nationalt blev der brugt meget tid på at forberede en tiltrængt forenkling af erhvervsfremmesystemet. 

Lokalpolitikere og private virksomheder i hele landet ”kom op af stolene”, da et lovforslag om at fjerne 

den lokale erhvervsfremme blev fremlagt. Heldigvis for erhvervets fremtidige vækst og udvikling, blev 

der skabt en forståelse for at relationen og kendskabet til virksomhedernes udfordringer og 

muligheder, kun kan fås ved lokal tilstedeværelse. 

Det der dog fyldte allermest i 2018, var at Faxe Kommune valgte at skære ned på serviceringen og 

udviklingen af det lokale erhverv. Det betød blandt andet, at man opsagde tillægsaftalen med Business 

Faxe om at sikre den ene indgang for erhvervet til den kommunale forvaltning, og den koordinerende 

formidling af erhvervsarealer samt en hel række andre services. Desværre alt sammen noget som 

forskellige undersøgelser viser, er med til at skabe et bedre erhvervsmiljø og bedre rammer for 

erhvervets udvikling.  

Sidst på året præsenterede Faxe Kommune sin nye erhvervsstrategi 2019-2022. En strategi, som 

Business Faxe er helt enig i og glæder sig til at være med til at udmønte og udbrede. Her er det dog 

specielt ærgerligt, at Kommunen i budgettet for 2019 og frem, har afsat under det halve af hvad man 

tidligere har brugt på erhvervslivet. Udvikling kommer af handling, og handling fordrer ressourcer. 

Business Faxe er klar, vi har etableret et fundament, der gør os i stand til at spille konstruktivt ind i den 

fremtidige udvikling af det lokale erhverv. 

I 2018 har erhvervet vist os deres tillid med stigende anerkendelse for vores indsats ved vores mange 

virksomhedsmøder og arrangementer. Hele 1.473 gange har erhvervsfolk været i kontakt med Business 

Faxe, medlemmerne har genindmeldt sig og bestyrelsen ser nu fremad med en klar organisation.  

I 2018 er Business Faxe MorgenForum blevet et tilløbsstykke med ca. 40 deltagere hver den første 

tirsdag i måneden. Vores nyhedsbrev er meget populært og det er endelig lykkedes at sætte turismen 

på dagsordenen både i praksis og i strategien. Faxe Turismenetværk er oprettet.  

Alt sammen opnået i 2018 – og alt sammen opnået for at inspirere det lokale erhvervsliv – og for at 

understøtte erhvervslivets ønsker om vækst og udvikling nu og i fremtiden. 



ERHVERVSORGANISATIONEN BUSINESS FAXE COPENHAGEN 
BFC er en erhvervsorganisation, der er sat i verden af og for det lokale erhvervsliv med det formål at 

understøtte og inspirere til vækst og udvikling i Faxe kommune. BFC finansieres af indtægter for 

opgaver, der løses for Faxe Kommune, medlemskontingenter og egen forretningsindtjening. BFC skal 

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

således at Faxe kommune bliver blandt de mest attraktive steder i Danmark at drive virksomhed. 

Troværdighed, åbenhed og samhørighed er de værdier, som kan forventes at være pejlemærker for alt, 

hvad BFC foretager sig for at udfylde sin rolle. BFC’s rolle er at have stærke relationer til det lokale 

erhvervsliv, og at forstå og kende erhvervets muligheder, udfordringer og behov, samt at have indsigt i 

de rammevilkår og muligheder, der findes for erhvervets udvikling. 

BFC yder vejledning og inspiration til områdets erhvervsdrivende. Desuden udbyder BFC kurser og 

arrangementer, og formidler kontakt mellem iværksættere/virksomheder og diverse konsulent- 

virksomheder, støttemuligheder og samarbejdspartnere. BFC er virksomhedernes talerør over for Faxe 

Kommune, samt regionale og nationale myndigheder, og tager initiativ til og deltager i udviklings- 

opgaver inden for innovation og vækst, der alle har til hensigt at gøre Faxe kommune til et vækstcenter. 

BFC arbejder for at skabe vækst i eksisterende virksomheder og medvirke til at der etableres nye. På 

den baggrund understøtter BFC mulighederne for at tiltrække borgere og sikre flere mellemstore og 

store virksomheder i Faxe kommune. BFC vil som erhvervslivets repræsentant arbejde for at sikre de 

bedst mulige rammevilkår og de bedst mulige forudsætninger for vækst og udvikling. BFC vil være med 

til at opbygge en kultur i kommunen, hvor det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og de 

offentlige virksomheder, i fællesskab arbejder for at sikre den vækst og udvikling, der i sidste ende vil 

skabe flere private arbejdspladser i vores område. 

Medlemsaktiviteter 
BFC er en medlemsorganisation, der som udgangspunkt tilbyder erhvervsfremmeaktiviteter og  

-understøttelse til alle virksomheder i Faxe kommune, idet medlemmerne støtter op om tanken og 

troen på at vækst og udvikling bedst skabes i fællesskab. Medlemmerne har mulighed for eksponering 

og indflydelse, samtidig med at de kan være med til at sætte dagsordenen på generalforsamlingen eller 

dele den sidste nye viden med kollegaer i erhvervet på det månedlige Business Faxe MorgenForum. 

 



Business Faxe MorgenForum 

MorgenForum er for medlemmer af Business Faxe og afholdes første tirsdag i måneden fra kl. 07:00 – 

08:30. Erhvervskonsulent Kurt Skjold agerer mødeleder, og møderne bliver afholdt på skift hos de 

forskellige medlemsvirksomheder. Formålet med forummet er at give plads til både almindelig 

medlemsdialog og til diverse oplæg, indlæg og temaer, der understøtter erhvervslivets drift, udvikling 

og vækst. I løbet af 2018 har der på møderne deltaget gennemsnitligt 40 virksomheder og i alt 352 

medlemmer har mødt BFC og hinanden. 

Grobund 

Medlemsorganisationen driver, udover erhvervsfremme for Faxe Kommune, også andre 

indtægtsgivende aktiviteter, hvoraf den største er inkubations- og udviklingsmiljøet Grobund. Grobund 

er et lokalefællesskab for mindre produktions-, lager- og logistikvirksomheder, der har potentiale for, og 

ønske om, vækst. Grobund ligger på Finlandsgade 29 i Haslev og består af 3206 m2 lokaler, der i 

skrivende stund er 100% udlejet til i alt 7 lejere. Forsikringsselskabet ALKA ejer bygningen. BFC står for 

markedsføring og drift. 

 

BFC Konferencen 

Hvert år samler BFC det lokale erhvervsliv om et aktuelt tema, der optager de erhvervsdrivende 

uafhængigt af brancher. Samtidig benytter BFC også lejligheden til at uddele tre priser for at hylde dem, 

der har fortjent en særlig anerkendelse. BFC mener det er vigtigt at fejre de lokale succeser, fordi det 

kan være med til at styrke den lokale stolthed og skabe sammenhængskraft i det lokale erhvervsliv.  

Den 14. november 2018 holdte BFC derfor Årets Konference på Vibeengskolen i Haslev med ca. 80 

deltagere. Konferencen er gratis for medlemmer af foreningen, men i øvrigt åben for alle interesserede. 

På årets konference satte BFC fokus på Den Digitale Nødvendighed og der var samlet tre spændende 

indlægsholdere fra TDC Group, HERA It og Kapersky LAB, der hver især belyste emnet.  

Gennem de tre oplægsholdere fik deltagere både hørt om det interne behov for datasikkerhed i 

virksomhederne, den ydre trussel, samt den eksterne IT-infrastruktur og de netværk, der skal sikre 

’dialogen og udvekslingen’ i samfundet. 

Til sidst på konferencen uddelte BFC tre erhvervspriser. I kategorien Årets Virksomhed vandt Søren 

Hansen fra virksomheden Fri BikeShop Haslev. I kategorien Årets Iværksætter vandt Janus Vorm fra Ren 

Trafik og i kategorien Årets Turismepris vandt Camp Adventure.  



Eksponering

I forlængelse af lanceringen af den nye hjemmeside i januar 2018, blev det også muligt for medlemmer 

at få deres virksomhed eksponeret på hjemmesiden med bl.a. logo, virksomhedsbeskrivelse, link til 

hjemmeside og sociale medier. I skrivende stund har 62 medlemmer benyttet sig af dette. Ved den 

årlige konference har medlemmer desuden eksponeringsmulighed bl.a. i form af en stand. 

Organisationen 

 

BFC har i løbet af 2018 bestået af en række forskellige medarbejdere med forskellige kompetencer. 

Nogle er stoppet, nye er trådt til og andre er vendt tilbage. 

I september 2017 blev direktør Tomas Legarth ansat til at revitalisere organisationen og 

opgaveløsningen. Tomas har i mange år arbejdet med ledelse, opbygning og optimering af 

organisationer, han har desuden erfaring med erhvervsfremmeområdet, fra 2 år som 

erhvervsudviklingschef i Slagelse. 

I december 2017 startede erhvervskonsulent Kurt Skjold som har erfaringer fra sit mangeårige virke som 

merkantil direktør på Dagbladet Børsen og siden 2004 som selvstændig erhvervsdrivende. 

Barselsvikar Sofie Haagen Schmidt var ansat fra november 2017 til oktober 2018 hvor 

kommunikationskonsulent Sofie Løndal Dyrlund kom tilbage på fra barsel.  

Administrativ koordinator Anne Lisbeth Mikkelsen var ansat i en tidsbegrænset stilling fra februar 2018 

til og med december 2018. Hendes primære opgave var at forenkle og organisere organisationen 

administrativt med henblik på enten at udliciterer eller optimere driften af de administrative opgaver.  

Projektleder Jens Birk var ansat i en tidsbegrænset stilling fra februar til juli 2018. Jens var ansat til at 

forberede udviklingen af Kommunens erhvervsstrategi samt optimering af rutiner til implementeringen 

af strategien.  

Diana Elgaard var ansat i arbejdsprøvning fra august 2018 til og med november 2018 Diana havde en 

kombination af praktiske og administrative opgaver, såsom personalehåndbogen og hjalp bl.a. også til 

ved arrangementer etc.  



Som konsekvens af Faxe Kommunes opsigelse af tillægskontrakten om erhvervsfremme, har vi i årets 

løb taget afsked med udviklingskonsulenterne Laila Joensen og Anne Marie Skovsgaard samt 

erhvervskonsulent Gustav Kragh.  

Bestyrelsen  

Ved generalforsamlingen vælges årligt en bestyrelse for en 2-årig periode. Bestyrelsen ansætter en 

direktør. Direktøren ansætter og leder medarbejderne. For tiden er besætningen:  

Formand Sten Corfix Jensen, Advokatfirmaet Svendsen 

Næstformand Lars Huge, Huge Consulting Aps  

Bestyrelsesmedlem Aage Wolff-Sneedorff, Consista  

Bestyrelsesmedlem Jon Helqvist, Privat medlem 

Bestyrelsesmedlem Gregers Münter, Rønnede Kro 

Bestyrelsesmedlem Ivan Reedtz-Thott, Feddet Strand Resort  

Suppleant Nanna Søndergaard, Danske Bolig  

Suppleant Tine Larsen, Kærskovgård Bed & Breakfast 

 

Ledelsen  

Erhvervsdirektør Tomas Legarth 

Medarbejderstaben  

Erhvervskonsulent Kurt Skjold 

Kommunikationskonsulent Sofie Løndal Dyrlund 

 



Kommunikation 
BFC prioriterer sin kommunikationsindsats højt med det formål at 

skabe værdi for det lokale erhvervsliv. Kommunikationsindsatsen 

er trefoldig, idet den udmønter sig i branding, PR og 

markedsføring.  

Branding 

For at opnå visionen om at blive det naturlige omdrejningspunkt 

for samarbejde om vækst og udvikling, arbejder BFC aktivt på at 

brande sig selv. Brandingen består i at synliggøre BFC’s rolle og 

indsatser for derved at sikre, at omverdenen ikke er i tvivl om 

BFC’s værdi og eksistensberettigelse. For at tiltrække nye og 

fastholde eksisterende virksomheder i lokalområdet arbejder BFC 

også aktivt på at brande Faxe kommune som et attraktivt sted at 

drive virksomhed.  

PR 

For at skabe øget kendskab til og øget opmærksomhed omkring 

BFC’s rolle, ydelser og brand skriver BFC relevante 

erhvervsrettede pressemeddelelser og forsøger derved at opnå 

redaktionel omtale i medierne. Derudover har BFC en månedlig 

klumme i Haslev-Faxe Posten og køber annonceplads i både 

Sjællandske, Haslev-Faxe Posten og Erhvervsavisen.   

Markedsføring

For at få de lokale virksomheder og iværksættere til at gøre brug 

af BFC’s tilbud markedsfører BFC sine arrangementer, kurser og 

kerneydelser via egne kommunikationskanaler.

Kommunikationskanaler 

Hjemmeside 

Januar 2018 lancerede BFC en ny hjemmeside der havde til hensigt at skabe en platform hvor 

brugervenlighed, flot design og gennemsigtighed er i centrum. Hjemmesiden bruges både som 

nyhedsmedie, formidling af relevante tilbud og som arkiv for undersøgelser og rapporter, samt ikke 

mindst til medlemseksponering.  

aktuel information.   

Nyhedsbrev  

BFC’s månedlige nyhedsbrev indeholder både aktuelle og  

lokalt funderede erhvervsnyheder samt et virksomheds- 

portræt af en lokal erhvervsvirksomhed. I forbindelse med  



GDPR i maj 2018 slettede vi listen over nyhedsbrevsmodtagere  

og startede op på ny med nye vilkår. Ved udgangen af 2018 havde  

292 aktivt tilvalgt modtagelsen af nyhedsbrevene – et niveau som før GDPR.  

Facebook 

BFC havde ved udgangen af 2018 øget antallet af følgere på Facebook fra 251 til 471. I løbet af året blev 

der lavet 133 opslag. 

LinkedIn 

BFC havde ved udgangen af 2018 øget antallet af følgere på LinkedIn fra 315 til 372. I løbet af året blev 

der lavet 118 opslag. 

Youtubekanal 

BFC har en YouTubekanal og har som ambition i 2019 at producere flere videoer om BFC’s kerneydelser 

og arrangementer der også vil kunne bruges på Facebook, LinkedIn og hjemmesiden.  

Målgrupper 

BFC’s primære målgrupper er virksomheder og iværksættere i Faxe kommune, virksomheder med 

potentielt ønske om at etablere sig i Faxe kommune, Faxe Kommune og andre offentlige aktører, samt 

foreningens medlemmer på tværs af brancher og kategorier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERHVERVSSERVICE 
Den generelle erhvervsservice har bestået af Erhvervskontakten (én indgang for erhvervet til Faxe 

Kommune), indsatser over for eksisterende virksomheder, iværksætterindsatser og samarbejde med 

lokale erhvervsaktører. Der har desuden været udbudt kurser og arrangementer samt lavet 

undersøgelser og analyser til gavn for det lokale erhverv. 

 

Virksomhedsindsats 

Erhvervskontakten – én indgang til Faxe Kommune 

Erhvervskontakten blev frem til årsskiftet 2018/2019 varetaget af ressourcer i BFC, og dækker over 

erhvervslivets mulighed for kun at have én indgang til Faxe Kommunen. Samtidig fungerede 

erhvervskontakten i BFC-regi som virksomhedernes fælles talerør ind i Faxe Kommune. BFC samlede 

input til Faxe Kommune fra det lokale erhvervsliv ved virksomhedsbesøg, netværk og andre aktiviteter. 

Erhvervskontakten blev varetaget af hele organisationen og var ikke, som tidligere, personificeret ved 

én person. Dog var det primært én person, der bar de komplekse sager ind og ud af den kommunale 

forvaltning. I 2018 var der 49 sager til Erhvervskontakten, som blev løst til de involverede virksomheders 

store tilfredshed. Landsdækkende undersøgelser viser at netop én indgang til den kommunale 

forvaltning, er den enkeltindsats, der genererer størst tilfredshed med det lokale erhvervsklima. 

Virksomhedsbesøg 

Virksomhedsbesøg er en central del af BFC’s virke. Med besøgene ønsker BFC at hjælpe virksomhederne 

med at identificere udviklingsmuligheder, der kan skabe vækst og arbejdspladser.  

BFC’s Erhvervskonsulenter benytter bl.a. Væksthjulet som screeningværktøj, og trækker i høj grad på 

specialister, når der er behov for det – bl.a. via Væksthus Sjælland. 

BFC har i 2018 gennemført 147 virksomhedsbesøg fordelt på alle brancher. Den siddende borgmester og 

erhvervsdirektøren i BFC har sammen besøgt i alt 23 forskellige virksomheder via de såkaldte 

borgmesterbesøg. Relevante oplysninger fra virksomhedsbesøgene bliver registreret i BFC’s CRM-

system, hvorved BFC kan rapportere til bl.a. bestyrelsen og Faxe Kommune. Opfølgningen på 

virksomhedsbesøgene foretages løbende af BFC. 

 



Iværksætterindsats 

Business Faxe prioriterer indsatsen overfor iværksættere meget højt ud fra bevidstheden om, at det 

bl.a. er hos iværksætterne, vi finder potentiale til nye virksomheder og nye job i kommunen. BFC har 

flere tilbud, der kan sikre at nyetablerede virksomheder kommer godt i gang og bliver levedygtige. BFC 

tilbyder 1:1 sparring, forskellige kompetenceforløb, netværk, kurser m.v.  

Borgmesterbreve 

I 2018 har BFC på vegne af borgmesteren og erhvervsdirektøren udsendt 369 velkomstbreve til alle 

nyoprettede CVR-nummer i Faxe kommune. Datagrundlaget hentes fra NN Markedsdata ved udgangen 

af hvert kvartal. Opfølgningen på borgmesterbrevene foretages løbende af BFC. 

Iværksætterscreeninger 

BFC har i 2018 gennemført 31 iværksætterscreeninger, hvor enten iværksætteren selv eller en 

erhvervskonsulent fra BFC har etableret kontakt. Yderligere har BFC gennemført 15 kortere eller 

længere sparringsforløb med iværksættere. 

Iværksætterkurser 

13 iværksættere fra Faxe kommune har i 2018 deltaget i Iværksætteri i Praksis, der er et modulopbygget 

iværksætterkursus udbudt af BFC i samarbejde med Næstved Erhverv og Erhvervsakademi Sjælland. 

Kursusrækken er blevet afholdt på erhvervsakademiet i Næstved med afsluttende eksamen for 

kursisterne (10 ECTS-point). Desuden har 4 virksomheder deltaget i Startup-Masterclass, som er et 

kursusforløb ved Væksthus Sjælland for iværksættere, der er vækstet hurtigt og har potentiale for 

yderligere vækst. 

Samarbejdspartnere 

Faxe Handelsråd 

Faxe Handelsråd er en paraplyorganisation for Haslev Handelsstandsforening, Karise Håndværker- og 

Borgerforening, Faxe Erhvervsforening samt Borger og Erhvervsforeningen i Faxe Ladeplads. 

Handelsråddet blev etableret i 2008 efter kommunesammenlægningen for at fremme samarbejdet 

mellem byerne i de tidligere tre kommuner. BFC yder sekretariat- og konsulentbistand til Faxe 

Handelsråd. 

Business Faxe Rådgiverkorps  

BFC har oprettet et rådgiverkorps med det formål at gøre det lettere at få 

relevant og kompetent rådgivning om virksomhedsdrift. BFC har samlet 

lokale rådgivere fra forskellige relevante brancher i et korps af personer 

med specialistviden og udviklingserfaring. Rådgiverne deler et fælles 

ønske om at styrke det lokale erhvervsliv og en vilje til at tilbyde 

målgruppen gratis rådgivning og/eller ydelser inden for en aftalt 

ramme. Rådgiverkorpset består af anerkendte, professionelle rådgivere. 

 

 



Arrangementer 

I 2018 har BFC afholdt en lang række forskelligartede arrangementer, lige fra udbudsmøder i 

Kommunen, Hjernefitness og til vores store erhvervskonference. Fælles for arrangementerne er, at de 

har til formål at understøtte og inspirere til vækst og udvikling. Vi har i 2018 afhold 31 arrangementer og 

663 erhvervsfolk har gennem dem mødt BFC og hinanden. 

 

ERHVERVSUDVIKLING 
Den mere fokuserede erhvervsudvikling har bestået i gennemførelse af udvalgte aktiviteter samt 

understøttelse og facilitering af en række selvstændige netværk. BFC har desuden selv drevet Business 

Faxe MorgenForum.  

Netværk 

Talknuserne 

Talknuserne er et fagnetværk for selvstændige bogholdere, revisorer, økonomichefer og lignende. 

Netværket mødes 2. fredag i måneden kl. 13 – 16. Formålet er at være hinandens sparringspartnere, at 

vidensdele samt høre oplægsholdere fortælle om emner, der vedrører den daglige arbejdsdag. 

Håndværkernetværket 

Håndværkernetværket er målrettet virksomheder i Faxe-, Næstved- og Stevnsområdet. Netværket 

mødes 2. mandag i måneden fra kl. 17 – 20. Formålet er at mødes med ligesindede og udveksle erfaring 

samt at sparre med hinanden om at drive virksomhed. 

Kriegers Flak Service Group (KFSG) 

Kriegers Flak Service Group (KFSG) er et lokalt netværk forankret i Østsjælland. Formålet med KFSG er 

at skabe et stærkt lokalt netværk, der står klar til at assistere Vattenfall i etableringen af 

havmølleparken Kriegers Flak i Østersøen. KFSG er Danmarks største leverandørnetværk til offshore 

vind og har plads til endnu flere medlemmer. 

 

 

 



Turismenetværket

Business Faxe og den afgående bestyrelse i Faxe Turistforening underskrev den 5. marts 2018 en 

samarbejdsaftale, der skal sikre vækst og udvikling for de lokale erhvervsdrivende, der beskæftiger sig 

med turismeområdet. 

Den 10. april 2018 blev Faxe Turismenetværk en realitet, da BFC faciliterede et etableringsmøde med 50 

fremmødte. Efterfølgende har styregruppen støttet af BFC afholdt en række møder, herunder en 

kendskabstur. 

Turismenetværkets erklærede formål er at være synlige ambassadører for lokalområdet, sikre 

indflydelse hos VISM, der står for den fælles turismeindsats i destinationen SydkystDanmark, samt være 

bindeleddet mellem lokalturismen og Faxe Kommune. Netværket vil gerne sikre et samarbejde der kan 

understøtte væksten i det lokale turisterhverv og styrke bindeleddet mellem erhvervet og kommunen. 

Aktiviteter 

Køb, salg og leje i Faxe kommune

Ud over at BFC’s administrerer erhvervshuset Grobund formidler BFC også kontakt mellem udlejer og 

lejer, køber og sælger af erhvervslokaler, industrigrunde og ejendomme i kommunen, kommunale såvel 

som private.  

Som medlem af Business Faxe har man også mulighed for at eksponere sine lejemål på vores 

hjemmeside og dermed gøre sig synlig for potentielle interesserede. 

 

 

 



Tættere på erhvervslivet

I BFC vil vi gerne sikre åbenhed og transparens omkring vores arbejde og samtidig fremme dialogen og 

bringe os endnu tættere på det lokale erhvervsliv. Derfor tog bestyrelsen initiativ til det faste 

arrangement ’Tættere på Erhvervslivet’. 

Hver den 1. tirsdag i måneden stiller repræsentanter for bestyrelsen og erhvervsdirektøren sig til 

rådighed for alle dem, der måtte have spørgsmål eller input til den erhvervsrettede indsats, vi varetager 

på vegne af Faxe Kommune.  Møderne er ikke underlagt nogen særlige temaer. Idéen er i høj grad at 

lade virksomhederne, medlemmerne og andre interessenter sætte dagsordenen. 

 

Undersøgelser 

DI’s Lokal erhvervsklima 2018

Dansk Industri (DI) måler hvert år de danske kommuners 

erhvervsklima på baggrund af officielle statistiske data 

samt besvarelser fra en omfattende spørgeskema-

undersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen måler 

virksomhedernes tilfredshed med kommunernes indsats 

på en lang række områder med relevans for 

virksomhedernes erhvervsvilkår.  

Faxe Kommune er i rykket hele 17 pladser frem i 2018-

udgaven af Lokalt Erhvervsklima, der er den hidtil største undersøgelse af erhvervsklimaet i 93 danske 

kommuner. Med en samlet placering som nummer 63 opnår Faxe Kommune den bedste placering siden 

2010. Resultatet gør samtidig Faxe til årets bedst placeret kommune på Sydsjælland. Hovedårsagen til 

den store fremgang skal findes i de adspurgte virksomheders overordnede vurdering af kommunens 

erhvervsvenlighed, der tæller 1/3 i den samlede placering. Her har Faxe Kommune rykket sig hele 28 

pladser i den rigtige retning og lander dermed på en 51. plads. 

 

Iværksætterbarometer 2018  

Iværksætterbarometer (IB) er en national analyse af danske iværksætteres forventninger til omsætning, 

job, udfordringer og oplevelser af rammevilkår. Den er baseret på nyeste tilgængelige data vedrørende 

iværksætteri og det største danske iværksætter-survey. Når man sammenligner etableringsfrekvensen 

(som måler antallet af reelt aktive virksomheder i forhold til antallet af borgere i den erhvervsdygtige 

alder) i landets 98 kommuner ligger Faxe Kommune mellem 4,5 og 5,5 hvilket er lige under middel. 

Overlevelsesraten efter fem år ligger på 54,0 – 57,0%, igen lige under middel.  

 

Dansk Byggeris – Kommunernes Erhvervsvenlighed 2018  

Dansk byggeri (DB) kortlægger hvert år kommunernes erhvervs- og byggevenlighed i en samlet analyse 

som er bygget op ud fra 31 erhvervspolitiske indikatorer. I analysen for 2018 faldt Faxe Kommune 4 

pladser fra en placering som nr. 83 i 2017 til en placering som nr. 87 ud af 98 kommuner. I 2016 opnåede 

kommunen en placering som nr. 78. Udviklingen går derfor den forkerte vej. Kommunens befolkning 

stiger, men væksten pr indbygger (BNP) falder drastisk til en bundplacering (91). Dette er en meget trist 



udvikling, som bør animere til en dybere analyse. Kommunens investeringer er drastisk faldende (10 

pladser årligt) til en meget dårlig placering (82). Dette er både en ond cirkel og symptomatisk for en 

fejlslagen strategi, hvor man forsøger at spare sig til vækst. Det er katastrofalt at spare udvikling væk, 

som det er sket i lang tid i kommunen. Her bør man finde ud af, hvor der skal investeres, og det skal 

selvfølgelig være i det, der skaber vækst. Faxe Kommune stiger til gengæld og bliver flot placeret på en 

6. plads med hensyn til byggesagsbehandling. Nøgleordene til succes er bedre samarbejde, større 

transparens og mere involvering, hvis vi i fællesskab skal lykkes med at løfte opgaven, så vi fremadrettet 

oplever en mere positiv vurdering af det lokale erhvervsklima. 

Styrkepositioner – Faxe Kommune 

Rapporten blev udarbejdet i første kvartal af 2018 som Business Faxes bud på hvilke områder, Faxe 

Kommune burde fokusere på i Erhvervsstrategien. Overordnet pegede rapporten på en fremtidige 

erhvervsrettet indsats med speciel fokus på styrkepositionerne: Primær produktion (fødevare og 

industri), turismeerhvervet samt transport- og logistikerhverv. Rapporten giver et dybere indblik de 

styrkepositioner, der er kendetegnet for Faxe Kommune og som det vil være relevant at prioriterer som 

indsatsområder. Det glæder Business Faxe at den endelige Erhvervsstrategi, offentliggjort af Faxe 

Kommune i efteråret 2018, pegede netop på de anbefalede områder. 

Erhvervsanalyse 2018 – om Faxe Kommune  

Men henblik på at udvikle et fast tilbagevendende udgangspunkt for evaluering og planlægning af BFC’s 

indsatser, har BFC via DEF initieret en undersøgelse af erhvervslivets syn på de kommunale rammevilkår 

i Faxe Kommune og en vurdering af Business Faxes indsats for erhvervslivet. 

Med en svarprocent på 10 % i dette års undersøgelse, kan resultaterne kun betragtes som indikatorer. I 

årene 2014, 2016 og 2017 er der gennemført lignende undersøgelser af erhvervsklimaet, men ikke af 

Business Faxes indsatser. Svarene er afgivet på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er meget negativt og 7 er 

meget positivt. 

Tilfredsheden med de overordnede rammevilkår set under ét har svinget mellem 3,9 i 2014 til 4,5 i 2018.  

Ikke imponerende tal, men dog en klar fremgang. I 2018 har 33% af respondenterne været tilfredse, 

mens kun 16% har været utilfredse. 

Når man zoomer ind på deleelementerne, trækker især følgende vilkår ned; 

• Infrastruktur (falder fra 4,8 i 2014 til 4,4 i 2018) 

• Det kommunale vejnet (falder fra 4,1 til 3,9 i 2018) 

• Mobildækningen (falder fra 4,5 i 2014 til 3,9 i 2018)  

 

Fremgang ses især på følgende væsentlige vilkår; 

• Sagsbehandling (stiger fra 4,0 i 2014 til 4,7 i 2018) 

• Kommunens overholdelse af betalingsfrister (stiger fra 4,0 i 3014 til 4,7 i 2018) 



 

Hele 75% af Business Faxes medlemmer har i løbet af 2018 har været i kontakt med os, hvilket er meget 

glædeligt, men endnu mere imponerende er det, at 1/3 af ikke-medlemmerne også har haft berøring 

med Business Faxe. Samlet set har 47% af alle respondenterne været i kontakt med os i 2018. Det er vi 

stolte af! 

 

86% af medlemmerne og næsten halvdelen af ikke-medlemmerne vurderer at Business Faxe er relevant 

for udviklingen af specifikt deres virksomhed, hvilket er meget positivt, idet netop det er et af 

hovedformålene med organisationen. 

 

Business Faxes image bedømmes af mere end 50% af virksomhederne som værende godt med en score 

på ca. 5 ud af 7, hvilket er meget positivt set i lyset af tidligere års turbulens. 

 

Business Faxe scorer samlet set omkring 5 point ud af 7 på parametrene troværdighed/pålidelighed og 

professionalisme, hvilket understreger vores evne til at udfylde rollen som ’Trusted Advisor’.  

Business Faxe anses positivt af både medlemmer og ikke medlemmer som værende det lokale 

erhvervslivs ”talerør”, hvilket er meget positivt som interesseorganisation 

 

 

Denne og de øvrige nævnte undersøgelser er tilgængelige på www.businessfaxe.dk. 

 



EFTERSKRIFT 
2018 var som nævnt et konsolideringsår for BFC, men 2018 var samtidig et år, hvor BFC viste at vi kan 

lykkes med adskillige succesrige tiltag, selvom oddsene er dårlige. Trods diverse udfordringer og 

ændringer er BFC stadig stærkt forankret i det lokale erhvervsliv og er som organisation både samlet og 

proaktiv samtidig med at vi er erhvervslivets talerør og omdrejningspunkt for vækst og udvikling. 

Vores mål for 2018 var at revitalisere organisationen samt genskabe tilliden i det lokale erhvervsliv og 

blandt samarbejdspartnere – og vi nåede målet. Vi har en velfungerende organisation, tilfredshed med 

vores ydelser blandt virksomhederne samt et godt og spirende samarbejde med 

erhvervsorganisationerne i de omliggende kommuner og i regionen. 

For at kunne inspirere til og understøtte lokal vækst og udvikling ville vi i 2018 interagere mere med det 

lokale erhverv for at forstå både udfordringer og muligheder. Det har vi gjort ved besøg, møder og 

arrangementer. I løbet af året har erhvervsfolk 1.473 gange været i kontakt med BFC. Vi har holdt møder 

og lavet arrangementer for 293 virksomheder. Vi har screenet 111 virksomheder og iværksættere, hvoraf 

38 har været i forskellige forløb. 

I relation til den kommunale indsats for det lokale erhverv, var det vores mål i 2018 at understøtte 

Kommunen i deres proces med en ny erhvervsstrategi. BFC udarbejdede en rapport om de lokale 

styrkepositioner, men desværre blev vi ikke direkte involveret i arbejdet med strategien. Det glæder os 

dog at strategien fokuserer på netop de lokale styrkepositioner, som rapporten peger på. 

Faxe Kommune besluttede at udmøntningen af Erhvervsstrategi 2019-2022 skulle sættes i udbud. BFC 

finder det godt med konkurrenceudsættelse, men ærgrer os over at udbuddet ikke kom i 2018, hvilket 

naturligvis forsinker udmøntningen af strategien.  

Til understøttelse af Kommunen har BFC i 2018 loyalt båret erhvervstrends og erhvervets ønsker ind i 

Kommunen. Blandt andet har vi via Erhvervskontakten hjulpet virksomheder i dialogen med 

Kommunens forvaltning i 49 forskellige sager. Sager der alle er blevet ordnet til virksomhedernes store 

tilfredshed.  

Det var i 2018 også BFC’s mål at understøtte, facilitere og oprette erhvervsnetværk for at sikre lokal 

vækst og udvikling. Vi eksponerer og samarbejder med blandt andre Kriegers Flak Service Group, 

Talknuserne og Håndværkernetværket. Og vi faciliterer detailhandlens samarbejde som sekretariat for 

Faxe Handelsråd. Derudover har vi oprettet og faciliteret Faxe Turismenetværk, som for alvor er ved at 

tage hul på at udfolde det uforløste potentiale, der ligger i netop turismen som styrkeposition. 

Årsrapporten er, udover en beretning om BFC’s virke, bedrifter, gøremål og aktiviteter, også en 

anledning til at udlede tendenser om fremskridt eller tilbagegang i Faxe Kommune gennem diverse 

undersøgelser. BFC følger, agerer og kommenterer løbende på de vækstanalyser, der leveres fra 

centralt hold. I 2018 har det været DI’s Lokal erhvervsklima 2018, Iværksætterbarometer 2018, Dansk 

Byggeris Erhvervsvenlighed 2018 og DEF´s Erhvervsanalyse 2018 – om Faxe Kommune. 



Overordnet viser analyserne i 2018, at Sydsjælland ligger dårligt i forhold til erhvervsklima, men at Faxe 

kommune har haft en positiv udvikling og ligger bedst på Sydsjælland – Faxe Kommune ligger specielt 

godt i forhold til vurderingen af byggesagsbehandlingen.  

Men samtidig er der en bekymrende tendens til at Faxe Kommune mindsker investeringerne i 

erhvervslivet – og konkret peges der på udfordringer med den kollektive trafik, det lokale vejnet og 

mobildækningen. 

DEFs Erhvervsanalyse 2018 indikerer bl.a. at erhvervslivet finder BFC relevant i forhold til udviklingen af 

den enkelte virksomhed. BFC´s image vurderes positivt, hvilket klart indikerer, at vi er lykkedes med at 

genvinde tilliden lokalt. I undersøgelsen scorer BFC da også højt på netop troværdighed, pålidelighed og 

professionalisme. Afslutningsvis peger undersøgelsen på, at BFC opfattes som det lokale erhvervslivs 

talerør, hvilket jo også er afgørende for en interesseorganisation. 

BFC 2019 

2019 bliver året hvor BFC forhåbentlig skal skrive under på en ny kontrakt vedrørende udførelsen af 

Erhvervsservice og Erhvervsudviklingsaktiviteter for Faxe Kommune. 

BFC vil understøtte udmøntningen af Faxe Kommunes Erhvervsstrategi 2019-2022, også selvom vi ikke 

skulle vinde erhvervsfremmeopgaven. Dels fordi vi tror på strategien og dels fordi samarbejde er vejen 

til vækst og udvikling. Udfordringerne med de begrænsede ressourcer til udmøntningen kommer vi 

også til at arbejde med. 

Konkret vil vi i 2019 sikre at områdets iværksættere og virksomheder altid får den bedst mulige gratis 

vejledning gennem en basal erhvervsservice for alle erhvervsdrivende, og en fokuseret erhvervsservice 

til virksomheder med udviklingspotentiale og ønske om vækst. Hele tiden med fokus på, og prioritering i 

forhold til, erhvervsstrategien. 

BFC vil understøtte og indgå i indsatser om: 

1. branding og lokalområdets image 

2. turismeerhvervet 

3. fødevareområdet 

4. håndværkere og entreprenører 

5. forbedringer af infrastruktur 

6. udbygning af den digitale infrastruktur 

7. udvikling af erhvervsområder 

8. tilvejebringe arbejdskraft og opkvalificering af kompetencer 

9. grøn omstilling og ressource-effektivisering 

10. udvikling af byerhverv, byområder og landdistrikter 

 

Business Faxe ser frem til fortsat at være det lokale erhvervs talerør for sikring af de bedst mulige 

rammevilkår samt være omdrejningspunkt for vækst og udvikling. 

 


