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Kommissorium 

 
 
 
 
§ 17, stk. 4-udvalget Forum for Erhvervsudvikling. 

 
 
Faxe Kommune skal arbejde frem mod at være blandt de mest attraktive 
steder at drive erhvervsvirksomhed i Region Sjælland. Målet er, at Faxe 
Kommune skal placere sig i top 5, når lokale virksomheder vurderer 
kommuners attraktivitet i forskellige undersøgelser. 

 

Målet er ambitiøst. 

At målet nås, skal sikres gennem et stærkt fokus på, og arbejde med 
udviklingsmulighederne, for 

 Faxe Kommunes nyeste erhvervsområde lokaliseret i Rønnede tæt på 
E47. 

 Faxe Kommunes eksisterende virksomheder lokaliseret i de større 
bysamfund på tværs af kommunens geografi. 

Ønsket er i begge tilfælde, at der skal sættes et langt større fokus på 
potentialerne og rammerne for den langsigtede udvikling. Dette for bedre at 
kunne stimulere de eksisterende erhvervsvirksomheder, såvel som for at kunne 
tiltrække nye erhvervsvirksomheder. 

Der inviteres løbende interessenter til møderne i udvalget, som med viden og 
erfaring kan bidrage til forummets virke og arbejde. 

 

Forum for Erhvervsudvikling har som sine tre hovedopgaver: 

1. at arbejde frem mod en ny erhvervsstrategi, 
2. at styrke turismeerhvervet, og 
3. at sikre vækst og muligheder for iværksættere. 

Dette betyder: 

 At udvalget skal sikre udarbejdelsen af en langsigtet erhvervsstrategi, så 
kommunen kan agere mere proaktivt i forhold til at bringe 
erhvervsklimaet i top. Byrådets Vision 2030 udtrykker blandt andet et 
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ønske om en særlig indsats for at tiltrække iværksætter virksomheder 
og videnstunge virksomheder, der kan bidrage til at skabe lokale 
arbejdspladser. Erhvervsstrategien skal rumme denne vision. 

 At udvalget gennem sine aktiviteter skal sætte et stærkere, kommunalt 
fokus på turisterhvervet. Udvalget kan her eksempelvis komme med 
forslag til forbedrede muligheder for de lokale fødevareproducenter, så 
erhvervet gives bedre muligheder for at opstille salgsboder i bymidte 
og på turiststeder i højsæson. 

 At udvalget skal undersøge mulighederne for at forbedre iværksætter 
potentialet og sikre nye erhvervsmuligheder i Faxe kommune. 

 

Udvalget skal inden for et år efter nedsættelsen nå følgende resultater: 

1. Udvalget skal fremlægge et forslag til en ny erhvervsstrategi. Med den 
kommende motorvej til Næstved og Femernforbindelsen ligger Faxe 
Kommune strategisk godt placeret med gode infrastrukturer i 
konkurrencen om at tiltrække nye virksomheder. Byrådets Vision 2030 
beskriver, at der skal arbejdes på at placere et nyt erhvervsområde i 
forlængelse af det nuværende ved Rønnede og tæt på den nye 
motorvej til Næstved. Dette skal afspejle sig i forslaget til en 
erhvervsstrategi. 

2. Udvalget skal stille forslag til aktiviteter, der kan fremme arbejdet med 
Kommuneplan 2021-2033 afsnit 4, om fremme af turismen. 

3. Udvalget skal formulere forslag til forbedringer for iværksættermiljøet i 
Faxe Kommune, herunder indtænke forslag til ændringer i kontrakten 
om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsstrategier. 

 

Forum for Erhvervsudvikling har reference til Økonomiudvalget og har her en 
rådgivende funktion. Det aftales mellem udvalget og økonomiudvalget, hvor 
hyppigt udvalget skal afrapportere til økonomiudvalget, og hvorvidt der skal 
ske fysisk foretræde for økonomiudvalget. 

 

Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde 
beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der er enighed 
herom. 

 
Sekretariatsbetjening varetages af Ib Østergaard Rasmussen, 
Direktionssekretariatet.


