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INDLEDNING
Ifølge Stevns Kommunes erhvervspolitik 2019-2023 skal der hvert år i september måned foretages evaluering
og status på de erhvervspolitiske initiativer, som er er fastlagt i den Erhvervspolitiske handleplan.
Dette dokument beskriver den aktuelle status for de respektive initiativer.
Den erhvervspolitiske handleplan baserer på den vedtagne Erhvervspolitik for Stevns Kommune 2019-2023.
Handleplanen er udarbejdet af Stevns Kommune i samarbejde med Stevns Erhvervsråd.
Handleplanen beskriver de konkrete initiativer, som skal understøtte udmøntningen af Erhvervspolitikken i de
kommende år.
Handleplanen godkendes af udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme og evalueres hvert år.
Initiativerne er opdelt efter de 5 erhvervspolitiske fokusområder.

Status for de enkelte initiativer er markeret med en statusfarve.
Status farver:
Grøn = Gennemført
Gul = Igangværende
Rød = Afventer igangsættelse
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FOKUSOMRÅDE: LØSNINGSORIENTERET SAGSBEHANDLING

Initiativ: Organisering af møder
Møderne mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune organiseres og planlægges. Møderne bliver en
platform for kontinuerlig opfølgning på udmøntningen af erhvervspolitikken. Møderne supplerer de møder, som
afholdes af hoc mellem forvaltningen og Stevns Erhvervsråd vedrørende erhvervssager af konkret karakter.
Periode: 2. kvt. 2019
Status for initiativ:
Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd har i fællesskab lavet en mødestruktur mellem Stevns Kommune og
Stevns Erhvervsråd, så der sker en løbende koordinering af Stevns Erhvervsråds og Stevns Kommunes
erhvervspolitiske indsats. I mødeplanen er fastlagt, hvilke interessenter der mødes, indholdet for møderne og
antal/interval for møderne. Mødestrukturen er forelagt AET til orientering d. 19. august 2019.

Initiativ: Direkte henvendelse for erhvervslivet til Stevns Kommune
Stevns Kommune etablerer et direkte henvendelsesnummer for virksomheder. Virksomheder kan dermed
komme i hurtig kontakt med kommunen og få svar på deres spørgsmål.
Periode: 2. kvt. 2019
Status for initiativ:
Pr. 1. februar 2019 ansatte Stevns Kommune en erhvervspolitisk konsulent, som står til rådighed for spørgsmål
fra virksomheder og fungerer som bindeled mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune i arbejdet med at
udmønte den nye Erhvervspolitik. Når der er spørgsmål i forbindelse med Borgmesterens og
udvalgsformandens virksomhedsbesøg, fungerer den erhvervspolitiske konsulent ligeledes som tovholder, og
skal sikre en hurtig afklaring i forvaltningen. Der er etableret et direkte nummer, som er synliggjort på Stevns
Kommunes hjemmeside.

Initiativ: Digital henvendelsesadgang for erhvervslivet til Stevns kommune
Der oprettes en digital formular og e-mail-adresse, som virksomheder kan benytte, hvis de har spørgsmål eller
brug for anden dialog med Stevns Kommune.
Periode: 2. kvt. 2019
Status for initiativ:
Der er etableret en selvstændig postkasse med e-mail-adressen erhverv@stevns.dk, som tjekkes dagligt.

Initiativ: Optimering af erhvervshjemmeside
Stevns Kommunes hjemmesider med erhvervsindhold optimeres, så kommunens erhvervsvenlighed styrkes.
Periode: 3. kvt. 2019
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Status for initiativ:
Der er foretaget en reorganisering af Stevns Kommunes erhvervshjemmesider og med styrke
erhvervsvenligheden og synliggøre erhvervsindsatsen. Herunder gøre opmærksom på kommunens og Stevns
Erhvervsråds initiativer og tilbud til virksomheder og iværksættere.

Initiativ: Etablering af samarbejdsmodel mellem kommunale erhvervsinteressenter
Der etableres en samarbejdsmodel i Stevns Kommune, der sikrer, at Stevns Kommune fastholder et fokus på
betjening af erhvervslivet. I første omgang udarbejdes en beskrivelse for projektet, der definerer visionerne for
samarbejdsmodellen.
Periode: 2020-2022
Status for initiativ: Afventer
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FOKUSOMRÅDE: FYSISK OG DIGITAL INFRASTRUKTUR
Initiativ: Bidrag til VVM-undersøgelse af Statsvej
Stevns Kommune bidrager til Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af en ny Statsvej. Undersøgelsens resultater
forelægger medio år 2021. Sideløbende med undersøgelsen bliver der kontinuerligt gjort opmærksom på
nødvendigheden af vejen i alle relevante fora.
Periode: Bidrag til VVM-undersøgelse af statsvej 2019 – 2021
Periode: Opmærksomhedsperiode 2019-2024
Status for initiativ:
Efter Folketingsvalget d. 5. juni har Borgmesteren og administrationen haft foretræde for den nye
Transportminister. På mødet understregede Borgmesteren vigtigheden af fortsat at få etableret en statsvej til
Stevns Kommune.

Initiativ: WIFI4EU i Rødvig Havn
Der etableres WIFI4EU-trådløst bredbånd i Rødvig Havn. Stevns Kommune har fået bevilget 15.000 euro fra EU
til etableringen.
Periode: 2./3. kvt. 2019
Status for initiativ:
Den 5. juli 2019 blev det nye trådløse netværk WIFI4EU indviet i Rødvig Havn. Alle gæster og besøgende i
havnen har nu mulighed for at benytte sig af det nye trådløse internet.

Initiativ: Fastholdelse af pres for etablering af 15 minutters drift
Mulighederne for at etablere 15. minutters drift mellem Hårlev og Køge og videre til Roskilde analyseres. Der
udarbejdes et plan for, hvordan Stevns Kommune kan realisere målet.
Periode: 2. kvt. 2020
Status for initiativ: Afventer

Initiativ: Plan for digital infrastruktur, bredbånd og mobilnet
Der laves en plan med et overblik over, hvordan borgerne og virksomhederne kan få de bedste digitale
forbindelser. Det sikres at puljer til etablering af fx bredbåndbliver tilgængelige, ligesom samarbejdet med
teleselskaberne gøres så smidigt som muligt.
Periode: 4. kvt. 2020

Status for initiativ:
Der er skabt opmærksom om muligheden for at få etableret hurtigt internet og søge støtte fra Bredbåndspuljen.
Ligeledes er der gjort opmærksom på, at Stevns Kommune har afsat en pulje til formålet.
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Stevns Kommune deltager fra efteråret 2019 i det nye projekt ’Projekt Digital Taskforce’. Formålet er at få samlet
viden om mobil- og bredbåndsområdet i Region Sjælland, så kommunerne lærer af hinandens erfaringer – og
dermed styrke mulighederne for markedsbaserede investeringer i kommunerne.
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FOKUSOMRÅDE: IVÆRKSÆTTERI
Initiativ: Iværksættermiljø Hårlev
Der etableres og indrettes et moderne iværksættermiljø i Hårlev, som udlejes til iværksættere. Stevns
Erhvervsråd udarbejder programmet over de tilbud og aktiviteter, som iværksættere bliver tilbudt i det nye miljø.
Iværksættermiljøet bliver etableret i den tidligere bogbusgarage i forlængelse af Hårlev Bibliotek og tæt på
Stevns MakerSpace.
Periode: 2. - 4. kvt. 2019
Status for initiativ:
Den 20. september 2019 blev iværksætterhotellet – Startup Stevns – indviet i Hårlev. Pr. 1. oktober er det muligt
for iværksættere og erhvervsdrivende af leje en plads i det nye miljø. Stevns Erhvervsråd faciliterer det nye miljø
og har fastlagt et program med arrangementer og tilbud til kommende lejere for det næste halve år.

Initiativ: Understøtte iværksættermiljøet i Store Heddinge
Stevns Erhvervsråd understøtter iværksættermiljøet i Algade og iværksætterkonsulenten foretager
regelmæssige besøg, rådgivning og sparring af virksomheder.
Periode: 2019
Status for initiativ:
Lokalerne til iværksættermiljøet er etableret men afventer en egentlig opstart og indsats fra den private aktørs
side. Der har været og er stadig løbende dialog mellem den private aktør og Stevns Erhvervsråd.

Initiativ: Analyse af Turismeerhvervet
Stevns Erhvervsråd gennemfører et analysearbejde, der kortlægger turismeerhvervet i Stevns Kommune.
Resultaterne skal bruges i arbejdet med at etablere et iværksættermiljø for turisme i år 2021.
Periode: 3. kvt. 2019 – 2. kvt. 2020
Status for initiativ:
Stevns Erhvervsråd har udarbejdet en værdikædeanalyse for turismeerhvervet i Stevns. Analysen er sendt til
Stevns Kommune den 12. august 2019 og afventer videre behandling herunder præsentation for relevante
grupper.

Initiativ: Iværksættermiljø Rødvig Havn – Turisme
Der etableres et nyt iværksættermiljø med fokus på turismeerhvervet. Det sker med baggrund og viden fra
analyse og kortlægning af turismeerhvervet. Iværksættermiljøet kan evt. placeres i Rødvig.
Periode: 3. kvt. 2020 – 4. kvt. 2021
Status for initiativ:
Værdikædeanalysen af turismeerhvervet peger ikke umiddelbart på et nærtstående potentiale for et
iværksættermiljø med fokus på turisme i Rødvig. Stevns Erhvervsråd arbejder med andre projekter i Rødvig som
kan knyttes sammen med iværksættermiljøet i Hårlev.

Initiativ: Nyt nordligt iværksættermiljø
Der etableres et iværksættermiljø i den nordlige del af Stevns Kommune. Der fastlægges evt. et tema for det nye
miljø.
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Periode: 2022
Status for initiativ:
Afhængigt af muligheden for et iværksættermiljøet i Rødvig, vil Stevns Erhvervsråd måske anbefale, at et
iværksættermiljø i den nordlige del af kommunen fremskyndes på bekostning af et miljø i Rødvig.

Initiativ: Netværksdannelse – Specialiserede grupper og eksisterende netværk
Stevns Erhvervsråd styrker indsatsen indenfor dannelse af specialiserede grupper og netværk blandt Stevns
Kommunes iværksættere og virksomheder. Målet er at danne netværk blandt virksomheder, som tidligere har
deltaget i RaketVækst og samtidige danne nye netværk, fx indenfor områderne bæredygtigt byggeri, turisme og
oplevelsesøkonomi. Derudover skal eksisterende erhvervsnetværk fortsat understøttes.
Periode: 2019-2023
Status for initiativ:
Der er i 2019 arbejdet med etablering af følgende specialiserede grupper og netværk:
• Netværk for B&B-virksomheder. Det er under etablering og første netværksmøde afholdes i oktober og
har nu 10 tilmeldte virksomheder.
• Virksomhedsnetværk med afsæt i Cykelturistforeningen omkring Donkey Bike. Det er etableret og i
drift.
• Virksomhedsnetværk af kunstnere, brugshåndværkere og snedkere omkring VÆRK 21 på Rødvig Havn.
Dette er etableret og i drift.
• Virksomhedsnetværk omkring etableringen af Stevns Andelsbryggeri. Er etableret og i drift.
• Håndværkergruppe omkring enmandshåndværksvirksomheder. Første møde afholdt.
Alle netværks- og gruppeaktiviteterne har fokus på konceptudvikling, produktudvikling, samarbejde mellem
virksomheder og individuel sparring af virksomheder.
Der er i 2019 arbejdet med understøttelse af følgende eksisterende erhvervsnetværk:
•
•

Partnerskabsprogrammet for Stevns Klint i samarbejde med Verdensarv Stevns. Er i drift.
Iværksætternetværk for nye iværksættere. Er i drift.
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Initiativ: Plan for iværksættervejledning og snitflader med Erhvervshus Sjælland
Stevns Erhvervsråd videreudvikler og fokuserer på eksisterende tilbud og søger nye synergier og samarbejder
med det nye Erhvervshus Sjælland. Der fokuseres på nye snitflader og på de tilbud der tilbydes af de respektive
parter.
Periode: 2020
Status for initiativ:
Stevns Erhvervsråds iværksætterprogram består af; kontakt til alle nye CVR-numre, informationsmøder,
iværksætterkurser, iværksætternetværksmøder, individuel sparring, henvisning til private rådgivere, henvisning
til andre erhvervsfremmeaktører, etablering af møder for mulige partnerskaber mellem iværksættere og
virksomheder, gruppebaseret sparring samt henvisning til iværksætterprogrammer i samarbejde med
Erhvervshus Sjælland og andre aktører.
Der er i 2019 etableret samarbejde med Zealand (Erhvervsakademi Sjælland) om iværksætterforløbet
”Iværksætteri i praksis”, der fungerer som iværksætterkursus.
¨
Se punktet ”Samarbejde med Erhvervshus Sjælland” for snitflader mellem aktørerne.

Initiativ: Iværksætteri på skoleskemaet
Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd sætter iværksætteri på skoleskemaet. Initiativet gennemføres sammen
Center for Børn & Læring og kommunens skoler.
Først klarlægges forventninger og målsætninger. Det skal besluttes, hvilke ressourcer skolerne skal bidrage med
og hvilken viden og rolle Stevns Erhvervsråd skal bidrage med. Stevns Erhvervsråd vil bruge
undervisningsmaterialet fra Fonden for Entreprenørskab. Målet er at udarbejde et iværksætterprogram til
skolernes undervisning.

Periode: 2019-2023
•

2019 – Afklaringsfase – Struktur og ressourcer

•

2020 – 1. halvår – Konkretisering

•

2020 – 2. halvår – Undervisning

•

2021-2023 - Undervisning

Status for initiativ: i gang
• Børn & Læring afholdte d. 26. august et Kick-off møde i Tinghuset for projektet ’Entreprenørskab i
Folkeskolen. Stevns Kommune har fået midler fra Fonden for Entreprenørskab. Projektet formål er at
analysere, hvorledes Stevns Kommune via inddragelse af entreprenørskab og didaktik ift. dette, kan
forbedre undervisningsmiljøet samt overgangen til ungdomsuddannelse. Som en vigtig del af dette, skal
det analyseres, hvorledes et bedre samarbejde mellem folkeskole og lokalt erhvervsliv kan medvirke til
dette. Ansøgningen er derfor udarbejdet i samarbejde med Stevns Erhvervsråd, der i forlængelse heraf
er samarbejdspart på hele projektet. Projektet skal munde ud i anbefalinger til Stevns Kommune, som
tager konkret udgangspunkt i vores lokale forhold for både skoler og lokalt erhvervsliv
• Stevns Erhvervsråd har;
o Bidraget til udarbejdelsen af projektet, der har ført til finansiering af dette.
o Sparret med de deltagende skoler omkring implementering af projektet.
o Skaffet de deltagende virksomheder i projektet.
o Bidraget til at holde den røde tråd i projektet, hvor virksomhedsejernes personlige og faglige
kompetencer er omdrejningspunktet for det undervisningsmateriale, der skal udarbejdes.
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FOKUSOMRÅDE: FORRETNINGSUDVIKLING
Initiativ: Evaluering af borgmesterens virksomhedsbesøg
Borgmesterens virksomhedsbesøg i Stevns Kommune evalueres. Erfaringer fra tidligere virksomhedsbesøg
anvendes med henblik på at videreføre ordningen, så besøgene kan komme virksomhederne til gavn.
Periode: 2020
Status for initiativ: Afventer

Initiativ: Stevns Erhvervsråds virksomhedsbesøg
Stevns Erhvervsråd kontakter og er opsøgende i forhold til virksomhederne i Stevns Kommune. Virksomhederne
præsenteres for Stevns Erhvervsråd mange tilbud for vejledning og kurser. Der henvises til mere specialiseret
vejledning i Erhvervshus Sjælland.
Periode: 2019-2023
Status for initiativ:
Stevns Erhvervsråd har i 2019 fortsat sit opsøgende arbejde i forhold til virksomheder. Virksomhederne er tilbudt
individuel sparring og netværkssamarbejde og efter behov er disse båret ind til tilbud i samarbejde med
Erhvervshus Sjælland (se punktet ”Samarbejde med Erhvervshus Sjælland”). Som en del af
virksomhedskontakten kontakter Stevns Erhvervsråd alle nye CVR-numre i kommunen med information om
tilbuddene til iværksættere og virksomheder.

Initiativ: Kommunikationsplan for tydelig indgang for erhvervsliv
Der udarbejdes en kommunikationsplan for, hvordan Stevns Kommunes indgang for erhvervslivet kan blive så
tydelig som mulig.
Periode: 4. kvt. 2019
Status for initiativ: Afventer

Initiativ: Etablering af 360-graders panel
Der etableres et 360-graders panel, som modtager nye virksomheder så effektivt som muligt. Der udarbejdes en
projektbeskrivelse for organisering og sammensætning med opstart 1. januar 2020.
Periode: Kvt. 1. 2020.
Status for initiativ: i gang
Som grundlag for etablering af et fast 360-graders panel er der i 2019 opsamlet erfaringer fra flere
erhvervssager. Det drejer sig både om sager vedr. byggeri, jordsalg, lokalplaner og spørgsmål rejst i forbindelse
med virksomhedsbesøg. Erfaringerne vil fra primo 2020 danne grundlag for 360-graderspanelet, herunder
sammensætning og retningslinjerne. Sammensætningen af 360-graders panelet vil ske i tæt samarbejde med
Stevns Erhvervsråd.

Initiativ: Vejledning af virksomheder
Stevns Erhvervsråd videreudvikler og fokuserer de eksisterende vejledningstilbud og søger nye synergier i
samarbejde med Erhvervshus Sjælland. Der fortages er kortlægning af snitflader og af de tilbud der tilbydes af
de respektive parter.
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Periode: 2019-2023
Status for initiativ:
Stevns Erhvervsråd har i 2019 fortsat sit program for individuel og gruppevejledning af virksomheder. Tilbuddene
til virksomhederne tager altid udgangspunkt i både virksomhedernes udtalte erkendte behov og i
virksomhedernes ikke erkendte behov, som analyseret af Erhvervsrådets medarbejdere.
Stevns Erhvervsråd afvikler endvidere workshops, der følges op af individuel vejledning efter behov.
Samarbejdet med Erhvervshus Sjælland står beskrevet i næste punkt ”Samarbejde med Erhvervshus Sjælland”.

Initiativ: Samarbejde med Erhvervshus Sjælland
Erhvervshus Sjælland er etableret pr. 1. januar 2019 og giver nye muligheder for regionens virksomheder. Det
nye Erhvervshus har større målgruppe af virksomheder, hvilket medfører nye snitflader mellem Erhvervshuset
og Stevns Erhvervsråd. Konsekvenserne for den lokale erhvervsindsats analyseres.
Periode: 2019-2023
Status for initiativ:
Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune har i august måned afholdt møde med det nye Erhvervshus Sjælland,
hvor de kommende års samarbejde er blevet drøfte. På den baggrund er der udarbejdet en samarbejdsaftale,
som skitserer snitfladerne mellem erhvervshuset og den Stevns Erhvervsråd. Frem mod dette har Stevns
Erhvervsråd været i løbende dialog med Erhvervshuset om snitfladerne, samt deltaget i samarbejdsmøder
mellem Erhvervshuset og den lokale erhvervsservice.
Stevns Erhvervsråd samarbejder primært med Erhvervshus Sjælland om individuel vejledning af højt
specialiserede iværksættere, vejledning af virksomheder, OneDay, RaketVækst, Ungt Ejerledernetværk, Startup
Masterclass og Social Inklusion gennem Vækstpartnerskaber.
Erhvervsrådet har en god relation til en række medarbejdere og konsulenter i Erhvervshuset og har historisk
været den lokale erhvervsserviceenhed, der har trukket mest på Erhvervshuset, når der tages højde for
virksomhedsgrundlaget i Stevns.

Initiativ: Sikring af fordele ved nyt erhvervsfremmesystem
Stevns Kommune laver bidrag til udformning af de regionale strategier for erhvervsudvikling, så det forventede
output af det nye erhvervsfremmesystem sikres.
Periode: 2020
Status for initiativ: Afventer

Initiativ: Vækst og udviklingsforløb af virksomheder optimeres
Stevns Erhvervsråd samler virksomhederne i Stevns Kommune i vækst og udviklingsforløb. Forløb som
eksempelvis Raketvækst justeres efter behov, så virksomhederne får det størst mulige udbytte.
Periode: 2019-2023
Status for initiativ:
I 2019 er der til dato afviklet følgende vækst- og udviklingsforløb for virksomheder:
• OneDay i september i samarbejde med Erhvervshus Sjælland (fungerer også som springbræt til
RaketVækst)
• RaketVækst i januar 2019 i samarbejde med Erhvervshus Sjælland
• Ungt Ejerledernetværk i samarbejde med Erhvervshus Sjælland (forløb over tre år 2019-2021)
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•

Praktikophold for studerende fra Zealand (Erhvervsakademi Sjælland) i virksomheder med henblik på at
løfte udviklingsopgaver for virksomheden.

Der arbejdes med følgende vækst- og udviklingsforløb:
• RaketVækst i november.
• Netværk for B&B
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FOKUSOMRÅDE: PROFILERING
Initiativ: Branding- og markedsføringskampagne
Ønskerne og mulighederne for en branding- og markedsføringskampagne afklares. Initiativet gennemføres i et
samarbejde med Kommunikation i Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd.
Eksisterende initiativer, som i dag understøtter branding og markedsføring, analyseres. Der foretages en
klarlægning af hvilke ressourcer, der er til rådighed for initiativet og hvilke budskaber, der skal satses på.
Alternative finansieringsmuligheder undersøges.
Periode: 2020-2021
Status for initiativ: Afventer

Initiativ: Kortlægning af værdikæder i turismebranchen
Det kommende Besøgscenter for Stevns Klint Unescoåbner muligheder for, at turismevirksomheder kan etablere
sig i Stevns Kommune. Stevns Erhvervsråds erhvervskonsulent med fokus på turisme, kortlægger
værdikæderne i turismebranchen i Stevns Kommune. Der arbejdes med, hvordan huller i branchen kan udfyldes
af eksisterende og nye virksomheder.
Periode: 3. kvt. 2020
Status for initiativ: Afventer

Initiativ: #komtilstevns.dk
Hjemmesiden og platformen www.komtilstevns.dk driftes, så siden er funktionel og brugbar. Platformen
evalueres og bringes i spil ved planlægning af fremtidige branding- og markedsføringsinitiativer.
Periode: 2019-2023
Status for initiativ:
Hjemmeside og Facebook-side for #komtilstevns vedligeholdes med opdateringer og online markedsføring efter
nuværende ressourcer. Der har i første halvår af 2019 været tilknyttet en løntilskudsmedarbejder på opgaven.
Stevns Erhvervsråd oplever jævnligt positiv respons på indsatsen udefra og fra aktører i Stevns, som er i dialog
med personer udefra som eksempelvis de stevnske ejendomsmæglere.

Initiativ: Salg af Erhvervsjord
Muligheder for afhændelse af Stevns Kommunes erhvervsjord kortlægges. Forskellige metoder analyseres.
Periode: 3. kvt. 2020
Status for initiativ:
Stevns Kommune indgik i foråret 2019 en formidlingsaftale med en erhvervsmægler. Erhvervsmægleren har haft
flere seriøse henvendelse omkring køb af erhvervsjorden, der ligger i den sydlige del af Hårlev ved Toftebovej. I
forbindelse med henvendelserne har der været en tæt dialog mellem administrationen, mægler, Erhvervsråd og
potentielle købere.
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