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Stevns skal være et godt sted at starte og drive 
virksomhed.

Vækst og velfærd hænger sammen. Det er vigti-
ge forudsætninger for et bæredygtigt Stevns og er 
højt prioriteret af kommunalbestyrelsen. 

Med Erhvervspolitikken sætter vi spot på at styrke 
virksomhedernes konkurrenceevne, så de værdi-
kæder, der skaber væksten, kan løftes.

For at sikre vækst og udvikling er det vigtigt at 
arbejde med vores stedbundne potentialer, udvikle 
vores styrker og frigøre de potentialer, som endnu 
ikke er forløst.

Stevns er hjemsted for en mangfoldighed af små 
og mellemstore virksomheder. Der eksisterer stor 
diversitet og høj seriøsitet. Kommunalbestyrelsen 
ønsker at styrke disse gennem høj kommunal ser-
vice og en målrettet indsats overfor iværksættere 
og virksomheder.

Gennem vores vision, mål og fem fokusområder 
beskriver Erhvervspolitikken, hvordan vi sammen 
med Stevns Erhvervsråd vil fokusere erhvervsind-
satsen de næste fire år.  

Årligt bliver Erhvervspolitikken fulgt op, og vi udar-
bejder en opdateret handleplan, der mere detalje-
ret beskriver de indsatser, vi konkret gennemfører  

år for år. Tilsvarende udarbejdes en ny resultat-
kontrakt med Stevns Erhvervsråd, som udfolder 
målene yderligere.

Jeg vil her gerne fremhæve tre elementer i Er-
hvervspolitikken:

- Vores virksomheder skal opleve en løsningsorien-
teret sagsbehandling.

- Digital- og fysisk infrastruktur skal gå fra vækst 
hæmmer til vækstfremmer. 

- Erhverv og iværksættere skal tydeligt se, at der 
er højere til loftet og mere er muligt på Stevns.
 
Erhvervspolitikken er udarbejdet i tæt dialog med 
erhvervslivet og Stevns Erhvervsråd.  

Jeg sætter stor pris på engagementet og deltagel-
sen og ser frem til, at vi i fællesskab sætter hand-
ling bag ordene.

Sammen kan vi skabe en god erhvervskommune i 
vækst.

Rigtig god læselyst!

Anette Mortensen

Forord
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Indledning
I Stevns kommune er 69 pct. af arbejdspladserne 
private. Vores erhvervsdrivende er efterspurgte og 
har et godt omdømme langt ud på Sjælland og i 
København. Det er derfor centralt at fokusere på 
gode vilkår for vores erhvervsliv og iværksættere.

Gode rammevilkår
Stevns ligger kun en time fra København. Vi har 
gode rammevilkår med en lav skat, lav grundskyld 
og ingen dækningsafgift. Der er ingen gebyrer for 
byggesagsbehandlinger, og vi har en erhvervsven-
lig udbudspolitik. I følge Dansk Byggeri er vi i top 
25 af de mest erhvervsvenlige kommuner og på 
rammevilkår er vi nummer syv hos Dansk Industri.

Der er et solidt udgangspunkt, men ambitioner-
ne er større og potentialerne langt fra udnyttet. 
Stevns skal være en kommune, hvor erhvervsliv 
og kommune er på samme hold, og hvor der løftes 
i flok med respekt for hinanden.

Små og mellemstore virksomheder
I Stevns er der mange små og mellemstore virk-
somheder. Over 70% af den private beskæftigel-
se er i virksomheder med færre end 5 årsværk. 
Her falder hovedparten af beskæftigelsen - med 
lige stor andel - indenfor tre brancher. Det gælder 
bygge- og anlægsbranchen, Handelsbranchen og 
Erhvervsservice. 

Øget værdiskabelse
Siden 2013 er lønmodtagerbeskæftigelsen i virk-
somhederne i Stevns Kommune øget med 238 
fuldtidsjob. Også virksomhedernes værdiskabelse 
er steget de senere år. Med en samlet vækst på 
14% fra 2013 til 2015 har udviklingen været langt 
mere positiv end i regionen og landet som helhed.

Iværksætteri
I Stevns er der fremgang i iværksætteriet. De sid-
ste 10 års iværksætteri har skabt 16,6% af vores 
jobs. Exitraten har til gengæld været lav i Stevns i 
en årrække og er nu ekstrem lav på 2,2%. Det er 
et stærkt udgangspunkt for at arbejde med vækst 
og udvikling i Stevns.

Pendling
Borgere i Stevns er meget mobile og har en meget 
høj andel, der pendler. Hele 62 pct. af vores be-
skæftigede, som er bosiddende i Stevns Kommune 
pendler ud af kommunen til arbejde og hovedsag-
ligt kun i nordlig retning. Stevns fungerer som na-
turligt bosætningsområde for kraftcentre som Kø-
behavn og Køge, og har potentiale for langt flere 
lokale virksomheder. 
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Vision
Stevns er en samling af innovative virksomheder, 
der indgår i et tæt samarbejde om at skabe vækst, 
udvikling og arbejdspladser for virksomhederne og 
for Stevns. En attraktiv erhvervskommune med 
højere til loftet og stor rummelighed  for iværksæt-
tere og deres iderigdom.

Samarbejde med Stevns Erhvervsråd
Til at gennemføre den direkte erhvervsservice har 
Stevns Kommune en samarbejdsaftale med Stevns 
Erhvervsråd, som får stor ros for en række af til-
bud, de gennemfører til iværksættere og virksom-
heder om vejledning og sparring i forbindelse med 
opstart, drift og udvikling. 

Godt udgangspunkt
Samlet set har vi i Stevns Kommune rigtig gode 
betingelser, når det handler om at skabe vækst og 
udvikling på erhvervsområdet. Der er rig mulighed 
for at blive en attraktiv erhvervskommune.

Politikkens overordnede målsætninger

• Etableringsraten skal stige

• Antallet af private virksomheder skal stige

• Vurderingen af kommunens erhvervsvenlighed 
skal forbedres

• Virksomhedernes samlede omsætning skal stige

• Antallet af lokale arbejdspladser skal stige

Mission
Vores opgave er gennem en stærk holdindsats mel-
lem kommune og erhvervsliv at skabe en tydelig 
erhvervsindsats. En indsats, som skaber synergier, 
hjælper og inspirerer iværksættere og ejere, så de 
kan skabe den virksomhed, som de selv ønsker, 
og som således understøtter et bæredygtigt Stevns 
med vækst og velfærd.
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Tre principper
Tre principper vil være bærende for arbejdet med 
Erhvervspolitikkens gennemførsel. 

Sammen med Stevns Erhvervsråd står vi på mål 
for principperne: Holdindsats, Synergi og Tydelig-
hed. Disse vil karakterisere samarbejdet og indsat-
serne. 

Holdindsats
En effektiv erhvervsfremmeindsats fordrer, at po-
litikere, erhvervsliv og administration er tydelige 
omkring, at vi vil det samme, og vi er gensidigt af-
hængige af hinanden. Det er en holdindsats, hvor 
der er forskellige roller og funktioner, der skal va-
retages, men mission og vision er fælles.

En holdindsats stiller forventning om deltagelse 
og dialog. Det er en kvalitet, at mange deltager, 
da Stevns bliver stærkere, når flere perspektiver 
kommer på bordet. En holdindsats stiller i sin natur 
krav om tæt dialog, gensidigt ansvar for koordine-
ring og sparring.

Synergi
Enkeltindsatser skal koordineres, så værdien bliver 
større end hver for sig. Der skal være sammen-
hæng og synergi mellem indsatserne på tværs af 
aktører på både det lokale, tværkommunale og na-
tionale niveau.

Koordineringen af vores lokale indsatser skal så-
ledes styrkes, så der på den ene side ikke sker 
problematiske overlap og uklare snitflader, men på 
den anden side sikres gennemskuelighed og opti-
mal mulighed for synergi.

Tydelighed
Det skal være tydeligt, at Stevns Kommune er en 
erhvervskommune. I Stevns vil vi erhvervslivet - 
og vi handler efter det.  

I Stevns Kommune har erhvervsfremmeindsatsen 
fornyet fokus og prioriteres højt på den politiske 
dagsorden. 
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regler og love overholdes og sagsbehandling er i 
overensstemmelse med de politiske beslutninger. 
Den løsningsorienterede sagsbehandling udelukker 
imidlertid ikke nødvendigvis det andet.

I Stevns Kommune skal sagsbehandlingstiden 
være blandt den hurtigste tredjedel hos landets 
kommuner, og vores virksomheder skal opleve 
Stevns Kommune som en samarbejdspartner med 
en sammenhængende indsats.

Tilfredsheden med Stevns Kommunes erhvervs-
venlighed skal placere Stevns blandt landets bed-
ste tredjedel som målt af Dansk Industri og Dansk 
Byggeri og minimum opnå en score på 3,5 ud af 5 
i egen analyse.

Udvikle
Hurtig og korrekt sagsbehandling er fortsat grund-
læggende i en erhvervsvenlig kommune, men skal 
suppleres ved at stille skarpt på, hvordan vi bedst 
udvikler den løsningsorienterede sagsbehandling, 
som tager afsæt i spørgsmålet Hvordan?

Det skal være tydeligt, at den respons der sker i 
mødet med Stevns Kommune, Stevns Erhvervsråd 
og med politikerne, at den tager afsæt i viljen til 
at udforske muligheder. Ordet Hvordan byder ind i 
ambitionen om at være fleksible og nysgerrige på 
erhvervslivets ønsker og behov.

I det lys er det politiske niveau parat til at stå på 
mål for et opgør med nulfejlskulturen, da den kan 
være en forhindring for innovation og udvikling.

Med denne erhvervspolitik efterlyser kommunalbe-
styrelsen, at erhvervsliv og administration forplig-
ter sig på at sikre et tilbageløb til politikerne og 
udfordrer dem, når der er hensyn i de vedtagne 
politikker, der er til hinder for erhvervslivets øn-
sker. I så fald skal der ske en politisk revurdering.

Bevare
Seriøst myndighedsansvar bevares sammen med 
effektivitet og straksafklaringer af simple ansøg-
ninger. 

Det er en kerneopgave for enhver kommune, at

Løsningsorienteret sagsbehandling
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Løsningsorienteret sagbehandling
Indsats: Samarbejdsmodel
Med afsæt i det erhvervspolitiske område vil 
Stevns Kommune opstarte et projekt, hvor vi vil 
øge  de relationelle kompetencer i organisationen 
og bevæge os tættere på arbejdende fællesskaber. 
Projektet og samarbejdsmodellen skal understøtte 
den løsningsorienterede sagsbehandling.

Der er tale om en samarbejdsmodel, hvor er-
hvervslivet ikke blot er virksomheder med ret-
tigheder, som skal behandles i henhold til lovens 
intention. Vores erhverv er virksomheder med en 
unik situation, hvor kommunen kan bidrage til at 
realisere deres ønsker. 

Det er i samarbejdet at løsninger opstår og derfor 
skal det være det afgørende både med interne og 
eksterne parter.

Når kvaliteten i samarbejdet på tværs stiger, for-
øges både effektivitet, den faglige kvalitet og den 
borgeroplevede kvalitet.

Projektet skal opkvalificere vores evne til at indgå i 
komplekse og dynamiske tværfaglige samarbejds-
relationer, når og hvor behovet opstår.

Projektet beskrives og igangsættes i 2019 med af-
sæt i de kommunale og erhvervspolitiske aktører.

Indsats: Hurtig respons
Hurtig respons skal prioriteres. Der skal være de 
nødvendige ressourcer til, at erhvervslivet ser, at 
Stevns Kommune, Stevns Erhvervsråd og politike-
re reagerer resolut og ingen muligheder forpasses.

Eksempelvis skal der arbejdes med tydelige ind-
gange for erhvervslivet og et hurtigtarbejdende 
360 graders panel, når nye potentielle virksomhe-
der henvender sig omkring at flytte til Stevns. 

Der skal ligeledes udarbejdes en klar politisk vel-
komstprocedure for nye virksomheder i Stevns 
Kommune.

Indsats: Samspil mellem Erhvervsråd og 
Stevns kommune
Stevns Erhvervsråd er Stevns Kommune forlænge-
de arm til virksomhederne og tilsvarende er Stevns 
Erhvervsråd virksomhedernes talerør ind i kommu-
nen. 

Således står Stevns Erhvervsråd på en unik plat-
form til at have fingeren på pulsen og et stort 
kendskab til virksomheders behov og udfordringer. 
Derfor er samspillet mellem Stevns Kommune og 
Erhvervsrådet helt centralt. Et indsatsområde bli-
ver, hvordan vi kan styrke dette konstruktive sam-
spil i endnu større udstrækning.
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Stevns Kommune skal være hjemsted for tilfredse borgere, der både bor og arbejder inden for kommu-
nens grænser. Vi bor i en kommune, hvor en meget stor del af arbejdsstyrken og unge pendler for at 
arbejde eller tage deres uddannelse på tværs af kommunegrænsen. 

Infrastruktur er afgørende for vækst og udvikling. Adgangen til motorvejsnettet, den kollektive trafik 
og internettet har direkte indvirkning på, hvordan en virksomhed kan udvikle sig. Stevns er imidlertid 
udfordret på begge dele. 

Vi skal sikre udbygning af både den digitale og fysiske infrastruktur. Den helt store opmærksomhed bliver 
rettet mod behovet for en direkte forbindelsesvej mellem Køge og Stevns - uden om Strøby Egede og ud 
til motorvejen. Tilsvarende skal der skabes langt bedre digital infrastruktur i Stevns, hvor vi skal arbejde 
os op på det gennemsnitlige niveau med de øvrige kommuner i Region Sjælland i 2022.

Ingen virksomheder skal trækkes med langsomt internet og svigtende mobilnet.

Fysisk- og digital infrastruktur
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Fysisk- og digital infrastruktur

Indsats: 15 minutters drift mellem Hårlev og 
Roskilde
Stevns har nydt godt af Østbanens 15 minutters 
drift mellem Hårlev og Køge. Østbanen bliver nu 
forlænget med direkte forbindelse til Roskilde. I 
den forbindelse bliver 15 minutters driften fjernet. 

Stevns vil arbejde insisterende på, at Bane Dan-
mark senest 2025 har foretaget den nødvendige 
investering i sporerne nord for Køge, så 15 minut-
ters driften kan genetableres og udvides til at gæl-
de strækningen mellem Hårlev og Roskilde. Dette 
vil gavne unge under uddannelse og øge mulighe-
den for tiltrækning af arbejdskraft.

Indsats: Mobil- og bredbåndsdækning til alle
Der skal arbejdes på en stærk digital infrastruktur 
med et veludbygget mobilnet og en stærk bred-
båndsdækning.

Der skal udarbejdes en samlet handleplan, der kan 
øge udviklingen på området vha. eksempelvis pul-
jemidler og ressourcer til et fortsat tæt samarbejde 
med teleindustriens parter. 

Målet er, at der i 2022 er givet byggetilladelser til 
yderligere otte telemaster end i 2017 og 80% bor-
gere og virksomheder har adgang til 100 Mbit/s 
download og 30 Mbit/s upload.

Indsats: Forbindelsesvej mellem Køge og Stevns til motorvejen
Stevns Kommune er tættere på en ny forbindelsesvej til motorvejen end nogensinde. Alligevel synes det 
at have urimeligt lange udsigter. Vores bosætning, erhverv og pendlere oplever hver dag den lamslåen-
de udfordring, det er at komme til og gennem Køge i myldretrafikken, og ser konsekvenserne i form af 
forsinkelser, støj og luftforurening. 

Ultimo august 2018 fremlægger Vejdirektoratet sin vurdering af en række linjeføringer. Vi skal tage 
afsæt i vurderingen og i tæt samarbejde med Køge arbejde os i mål med etablering af en forbindelse 
til motorvejen, der løser et fælles trafikproblem. Der skal fokus på enhver indsats, der kan fremme 
muligheden for en ny forbindelsesvej og det skal stå helt klart for vores politikere på Christiansborg, at 
udfordringen er urimelig. 
 
Målet er, at der senest i 2022 er truffet beslutning om den overordnede linjeføring og finansieringen er 
aftalt på plads således, at en etablering af vejen er sikret.
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Stevns skal fortsat være en iværksætterkommune. 
Vi har en stærk kultur omkring det at etablere sig 
som selvstændig erhvervsdrivende. 

Kulturen er drevet af ønsket om at have foden un-
der eget bord, stærke faglige kompetencer og stor 
kreativitet. Den kultur skal vi understøtte og ud-
vikle.

Vi ønsker, at endnu flere vælger at starte egen 
virksomhed eller overtage en eksisterende. Sam-
tidig skal vi fastholde vores virksomheders høje 
overlevelsesrate og høje jobskabelse. 

Vi skal understøtte opstarten og væksten i virk-
somhederne, så vi kan øge antallet af virksomhe-
der og antallet af private arbejdspladser.

Vi skal også understøtte samarbejdet og netværks-
dannelsen mellem de nye virksomheder og koble 
dem med eksisterende virksomheder, så erfaringer 
udveksles og innovation opstår. 

Her spiller vækstmiljøer for iværksættere og små 
virksomheder en afgørende rolle - ligesom koblin-
gen med vidensinstitutioner og kilder til finansie-
ring er vigtig.

Stevns skal være en stærk iværksætterkommune 
med en etableringrate, overlevelsestate og jobska-
belse over landsgennemsnittet.

Iværksætteri
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Indsats: Iværksættermiljøer og -netværk
Inden 2022 skal der etableres drift af to bæredyg-
tige iværksættermiljøer. Kreative og inspirerende 
fysiske miljøer for iværksættere og små virksom-
heder, hvor de kan udvikle sig. Både i samspil med 
hinanden og med ressourcer ude fra og tilbuddene 
i erhvervsfremmesystemet.

Hvert år frem mod 2022 skal der etableres mini-
mum et specialiseret og udviklingsorienteret net-
værk mellem iværksættere og etablerede virksom-
heder for at forretnings- og produktudvikling kan 
blomstre. Vi vil basere netværkene på lokale res-
sourcer og på opståede behov hos virksomheder.

Indsats: Iværksættervejledning 
Vi vil fastholde en tæt kontakt til alle nye virksom-
heder i Stevns, således at nye iværksættere mødes 
med lige netop det tilbud, som de har brug for, og 
som de efterspørger.
 
Vi vil derfor sikre en bred pallette af tilbud til 
iværksættere samt et stærkt netværk af eksterne 
ressourcer, som kan bringes i spil efter behov.

Vi vil have et målrettet uddannelsesprogram for 
iværksættere. Programmet skal sikre god og sik-
ker opstart af egen virksomhed med efterfølgende 
fokus på vækst og udvikling.

Indsats: Iværksætteri i undervisningen
Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd vil i samarbejde med skolerne sikre integration af innovation, 
iværksætteri og kontakt til erhvervslivet i undervisningen, hvilket eksempelvis også kan indarbejdes i 
strategien for den åbne skole.

De unge skal vokse op med interessen for egen virksomhed, og de kompetencer der kræves for succes-
fuldt at drive en sådan. Her er også tale om kompetencer, som kan anvendes i mange andre af livets 
sammenhænge. 

Iværksætteri i undervisningen skal bidrage til, at unge bliver kreative, virkelystne, innovative og netvær-
kende. Vi ønsker, at de anvender disse færdigheder til at starte egen succesfuld virksomhed. Vores unge 
skal forlade folkeskolen med kendskab til det private erhvervsliv og dets muligheder. 

Iværksætteri
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Stevns består af mange små virksomheder med en 
høj faglighed, en høj grad af kreativitet og med 
en fantastisk virkelyst. De virksomheder skal un-
derstøttes og udvikles, og der skal tages hånd om 
deres problemstillinger. 

Det er Stevns Kommunes og Stevns Erhvervsråds 
ambition at møde virksomhederne der, hvor de er 
og være nysgerrige på virksomhedernes tanker, 
idéer, behov og ønsker. 

Samtidig er vi ambitiøse omkring virksomhedernes 
vækst og udvikling. Ambitionen er, at virksomhe-
dernes produktivitet, samlede omsætning og vær-
diskabelse skal stige, og vi skal fortsat have vækst 
i antallet af private arbejdspladser. 

Derfor vil vi levere forretningsudvikling af virk-
somhederne via vejlednings- og uddannelsesforløb 
med det formål at øge deres muligheder, ambitio-
ner og kompetencer. 

Vi vil bringe erhvervsfremmesystemet målrettet i 
spil overfor virksomhederne, og vi vil matche virk-
somheder med givtige partnerskaber med andre 
virksomheder samt facilitere samarbejde og net-
værk mellem disse.

Vi vil et erhvervsliv, der vækster og udvikler sig i 
tætte bæredygtige samarbejder.

Forretningsudvikling 
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Indsats: Dialog og service
Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd vil i tæt 
samarbejde være opsøgende overfor virksomhe-
derne. Formålet er at optimere relationen mellem 
virksomhederne og kommunen og afdække virk-
somhedernes input til erhvervsudviklingen såle-
des, at der skabes endnu bedre vilkår for vækst og 
udvikling for virksomhederne i Stevns. 

Det vil blandt andet udmøntes ved, at borgmester, 
formand for Arbejdsmarkeds-, Erhverv- og Turis-
meudvalget, erhvervschef og repræsentanter for 
forvaltningen årligt besøger en lang række virk-
somheder og de tilbagemeldinger, der kommer på 
virksomhedsbesøgene skal behandles hurtigt af et 
taskforce.

Der ud over vil der være en række faste dialogmø-
der. Det gælder eksempelvis årlige bygge- og an-
lægsmøder, branchemøder, et årligt Erhvervstræf 
først på året og et kommunalpolitisk dialogmøde i 
efteråret.

Samtidig skal der imidlertid også være en løben-
de og tydelig indgang til Stevns Kommune for alle 
de virksomheder, som ikke selv har en direkte ad-
gang til den sagsbehandling eller dialog, som virk-
somheden måtte ønske. Denne indgang placeres i 
Stevns Erhvervsråd.

Indsats: Vejledning af virksomheder
Stevns Erhvervsråd vil være opsøgende i forhold 
til den enkelte virksomheds udviklingsbehov og 
gennem en behovsafklaring være klar med forret-
ningsudviklende tilbud til den enkelte virksomhed. 

Disse tilbud hentes i hele erhvervsfremmesyste-
met og hos private rådgivere, som bringer virk-
somheden bedst videre - herunder skal vi tilbyde 
individuel fortrolig 1-1 vejledning af virksomheden. 
Formålet er at bringe ejeren og virksomheden vi-
dere i den retning, som de selv ønsker, og samtidig 
inspirere og vejlede til øget vækst og udvikling.

Forretningsudvikling

Indsats: Vækst, udvikling og samarbejde
Stevns Erhvervsråd initierer og leverer i samarbej-
de med andre aktører i erhvervsfremme systemet 
vækst- og udviklingsforløb for virksomheder. For-
løbene baseres på netværk og grupper af virksom-
heder, som kan inspirere og sparre med hinanden. 
Der er fokus på en positiv udvikling af virksomhe-
derne i retning af øget omsætning, bundlinje, med-
arbejderstab og innovationsevne.

De fleste virksomheder deler udfordringer inden for 
emnerne ledelse & medarbejdere og salg & kunder. 
Der skal primært være fokus på disse emner. 
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Stevns skal tydeligere på landkortet. Der er et be-
hov for at øge det generelle kendskab til Stevns og 
særligt for at positionere Stevns som en attraktiv 
erhvervskommune. 

Vi er blandt de første landkommuner udenfor ho-
vedstadsområdet, og ligger lige op ad Køge, som 
nok er regionens største vækstcenter. Vi skal ud-
nytte vores gode placering til at tiltrække iværk-
sættere og virksomheder, der kan fylde vores  
erhvervsarealer og -lokaler, og som kan indgå i 
samarbejder med vores eksisterende virksomhe-
der.

Vores erhvervsindsats og alle de gode historier skal 
blive mere synlige. Vi skal tillade os selv at være 
stolte og tale det op, som retmæssigt fortjener at 
blive talt op. 

Det er vigtigt, at vi både er tydelige og synlige om-
kring de ting, der bliver sat i søen, omkring dialo-
gen mellem kommune og erhvervsliv og omkring 
de mange tilbud, som den lokale, tværkommunale 
og nationale erhvervsfremme har at tilbyde. 

Kommunikationen er vigtig for erhvervsindsat-
sernes succes og for det gode samarbejde og 
den gode dialog mellem kommune og erhvervsliv. 
Kommunikationen skal bidrage til og understøtte 
holdindsatsen.

Profilering
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Indsats: Salg af erhvervsjord
Vi sætter fokus på at fremme salget af den ledige 
erhvervsjord i Stevns kommune. 

Uanset metodevalg og hvem der får sælgerrollen, 
skal Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd møde 
alle interesserede virksomheder med det nødven-
dige team. Et team, der hurtigt og serviceorien-
teret kommer virksomheden i møde, gennemfører 
salget og byder virksomheden velkommen i den 
lokale stevnske sammenhæng.

I 2022 skal den ledige erhvervsjord i erhvervsom-
rådet i Hårlev være solgt og under udvikling.

Indsats: Tiltrækning af iværksættere og virk-
somheder
Stevns skal være en blomstrende erhvervskommu-
ne og en samling af virksomheder. Derfor er det 
både et dårligt signal og en uudnyttet mulighed 
med ledig erhvervsjord og tomme erhvervslokaler. 

Jorden og lokalerne skal fyldes op af virksomheder, 
der ved en målrettet og serviceorienteret indsats 
bringes ind i de lokale virksomhedssammenhænge. 

En målrettet markedsføring og et stærkt modtage-
rapparat skal sikre, at kendskabet til Stevns Kom-
munes som erhvervsvenlig forøges.

Profilering

Indsats: Branding og markedsføring

Der skal udarbejdes en stærk branding- og markedsføringsstrategi og senest i 2019 skal det undersø-
ges, hvordan vi ønsker at udbygge en stærk digital platform herunder, hvorvidt den skal udbygges til en 
komplet online markedsføringsindsats med hjemmeside, Facebook og Instagram samt andre udvalgte 
medier. 

Alt det bedste fra Stevns skal løbende formidles og tiltrækningskampagner skal eksekveres.

Formålet er at markedsføre Stevns på erhvervsområdet og bosætningsområdet samt vise de bedste af 
alle de mange gode oplevelser, tilbud og muligheder, som Stevns har at byde på. Kendskabsgraden skal 
øges og det arbejde skal foregå i et stærkt samarbejde mellem Stevns Kommune, Stevns Erhvervsråd, 
borgere i Stevns og de mange foreninger rundt om i kommunen. 
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Erhvervspolitikken skal realiseres i samarbejde med erhvervsliv og alle relevante erhvervsfremmeaktø-
rer. Hvert år følges der op på Erhvervspolitikken og nye indsatsplaner udarbejdes. 

Erhvervspolitikken gælder i årene 2019 - 2023. Således er Erhvervspolitikken gældende for den reste-
rende del af valgperioden samt det første år af den nye. Denne fireårige kadence er hensigtsmæssig i 
forhold til både ejerskab og kontinuitet af erhvervsfremmeindsatsen. 

I 2018 udarbejdes en ny samarbejdsaftale samt resultatkontrakt mellem Stevns Kommune og Stevns 
Erhvervsråd. Ligeledes uarbejdes de konkrete indsatsplaner for 2019 i efteråret 2018. Hvert år evalueres 
alle indsatser under hvert fokusområde.

Der er lagt op til en ambitiøs og handlingsorienteret Erhvervspolitik - baseret på dialog og samarbejde.

En aktiv erhvervspolitik
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Januar 
AET godkender 

indsatsplanen for 
året 

Feb./ Marts 
Erhvervstræf 

September 
Kommunalpolitisk 

dialogmøde 
Midvejsevaluering 

AET  drøfter input 
til næste års 
indsatsplan 

Oktober 
Budget 

Forslag til nye 
indsatsplaner 
udarbejdes 

Erhvervspolitikken følges op hvert 




