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HVILKE INDSATSOMRÅDER VIL VI SÆRLIGT FOKUSERE PÅ? 
 

• Vi skal skabe optimale rammevilkår for at drive virksomhed ved at fokusere på arbejdskraft, helheder, 
synergieffekter, nem adgang til erhvervsservice, dialog, synlighed og image. 

 
• Vi skal understøtte, at flere starter egen virksomhed i Vordingborg Kommune, herunder øge 

overlevelsesraten for nye virksomheder ved at stimulere vækstmiljøer. 
 

• Vi vil fokusere på udvikling af de erhvervsmæssige styrkepositioner inden for bygge- og 
anlægsområdet og bringe vores virksomheder i spil til større anlægsopgaver.  
 

• Vi vil lette virksomhedernes adgang til ny teknologi og inspirere vores virksomheder til at tænke 
innovativt og nyskabende.  
 

• Vi skal øge synligheden og brugen af håndværksuddannelserne og karrieremuligheder inden for 
bygge- og anlægsbranchen ift. elever i folkeskolen og ungevejledningen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

HVILKEN EFFEKT ØNSKER VI? 
 
I bestræbelserne på, at gøre Vordingborg til Danmarks bedste håndværkerkommune  
vil vi arbejde for... 
 

• At Vordingborg Kommune opnår en stigende placering i Dansk Industri og Dansk Byggeris årlige 
målinger af erhvervsvenlighed i kommuner. 

 
• At virksomhederne opretter flere lærlingepladser og praktikforløb for elever i folkeskolen. 

 
• At etablere et videnscenter inden for bygge- og anlæg  

 
• At styrke kompetenceudviklingen i virksomhederne inden for digitalisering og bæredygtigt byggeri. 

 
• At øge adgangen til kvalificeret arbejdskraft. 

 
• At flere af kommunens unge vil tage en håndværksuddannelse. 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
HVEM BIDRAGER? 

Aktør/ 
Målsætninger 

Skabe optimale 
rammevilkår 

Øget vækst Styrke iværksætteriet og 
overlevelsesraten 

Fokus på de erhvervsmæssige 
styrkepositioner 

Uddannelse og 
kompetenceudvikling 

Virksomheder Konstruktiv dialog 
med Vordingborg 
Kommune og 
Vordingborg 
Erhverv. 

Opsøge muligheden for 
at få afdækket vækst- og 
udviklingspotentialer.  

Benytte muligheden for en 
uvildig samtale med EHSJ 
(Early Warning mv.) 

Deltagelse i de relevante netværk 
og arrangementer samt bidrage 
med at indgå i lærlinge-forløb og 
partnerskabsaftaler. 

Oprette flere lærlingepladser og 
praktikker for ledige. 
 
Bidrage med flere skolebesøg, 
praktikforløb med folkeskoler. 

Vordingborg Kommune Rammeskabende, 
dialog, formidling, 
infrastruktur, 
projekter, løfte de 
erhvervspolitiske 
dagsordener, udbud 
mv.   

Rammeskabende. Rammeskabende. Rammeskabende, faciliterende, 
dialog, projekter. 

Formidling, dialog, samarbejde, 
Projekter 
Erhvervsplaymaker 
 
 

Vordingborg Erhverv Vejledning og 
dialog, netværk, 
visitering af 
virksomheder til 
Erhvervshus 
Sjælland. 
 
PR/markedsføring 
af Vordingborg som 
erhvervskommune. 

Opsøge relevante 
håndværksvirksomheder 
og visitere dem til 
vækstforløb i 
Erhvervshus Sjælland. 
 
Fælles tema- 
arrangementer med 
Erhvervshus Sjælland/ 
erhvervsorganisationer. 
 
Håndværkerby. 

Vejledning af før-startere og 
iværksættere. 
 
Netværk og arrangementer.  
 
Lederudviklingsforløb 
sammen med Erhvervshus 
Sjælland/ ekstern konsulent. 

Projekter, dialog, netværk, tema-
arrangementer. 
 
Visitering af virksomheder til 
EHSJ. 
 
Udbudsservice. 
 

Projekter for virksomheder i 
samarbejde med Erhvervshus 
Sjælland og andre aktører. 
 
Digitaliseringsforløb. 
 
Lederudviklingsforløb. 

Erhvervshus Sjælland 
(EHSJ) 

Vejledning om 
vækstforløb, 
projektforløb mv. 

Gennemføre vækst- og 
vejledningsforløb. 

Vejledningsforløb. 
Projekter for virksomheder. 
Lederudviklingsforløb. 

Vækstforløb. 
Projekter for virksomheder. 

Projekter for virksomheder og 
samarbejde med Vordingborg 
Erhverv. 
 

Organisationer Bidrage med viden 
og deltagelse i 
arrangementer. 
 

Bidrage med viden samt 
udpege virksomheder 
med et eksport- og 
vækstpotentiale. 

Bidrage med viden og kurser 
omkring drift og udvikling. 

Bidrage med branchespecifik 
viden og arrangementer. 

Bidrage med branchespecifik 
viden og arrangementer. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

HVORDAN VIL VI REALISERE STRATEGIEN? 
 

Skabe optimale rammevilkår (2019, 2020 og 2021) 
Handling Ansvarlig Samarbejde 
Fortsat udvikling af servicekulturen i 
Vordingborg Kommune, bl.a. gennem udstrakt 
brug af forhåndsdialogmøder og smidig 
sagsbehandling. 

Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv 

Tæt samarbejde mellem Vordingborg Erhverv 
og Erhvervshus Sjælland omkring at tilbyde 
virksomhederne den bedst mulige vejledning og 
service i forhold til virksomhedernes 
henvendelser. 

Vordingborg Erhverv Erhvervshus Sjælland 

Analyse af den lokale erhvervsserviceindsats 
ultimo 2019 for at belyse effekter og 
handlemuligheder i forhold til at styrke den 
nuværende indsats. 

Vordingborg Kommune via ekstern aktør Vordingborg Erhverv 

Styrke den fælles indsats for at profilere 
Vordingborg Kommune som en god 
erhvervskomme. 

Vordingborg Erhverv Vordingborg Kommune 

Styrke kommunikationen til og dialogen med 
virksomhederne i forbindelse med annoncering 
af kommunale udbud. 

Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv 
 
Virksomhederne 

Hæve grænsen for virksomhedernes 
garantistillelsen ved kommunale byggerier fra 
500.000 kr. til 1 mio. kr.  

Vordingborg Kommune  

Understøtte håndværksvirksomhederne til 
bedre digitale byggeansøgninger – f.eks. via 
fyraftensmøder. 

Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv 
 
Virksomhederne 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øget vækst (2019, 2020 og 2021) 
Handling Ansvarlig Samarbejde 
Implementering af projekterne ”Øget 
kapitalfremskaffelse” og ”Afhjælpning af 
mangel på kvalificeret arbejdskraft” i 
”Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-
Vordingborg. 

Vordingborg Erhverv Vordingborg Kommune 
 
Virksomhederne 

Afhjælpe udfordringen med 
virksomhedernes manglende arbejdskraft 
ved at opkvalificere ledige gennem projekt 
”Arbejdskraft til Storstrømsbroen” samt 
gennemføre konkrete samarbejdsprojekter 
med virksomhederne. 

Vordingborg Kommune Guldborgsund Kommune 
 
Virksomhederne 

Tema-arrangement om fremtidens 
teknologier og forretningsmodeller inden for 
byggebranchen 

Vordingborg Erhverv Eksterne aktører 

Etablere scale up forløb for virksomheder 
med ambitioner og muligheder for vækst  

Vordingborg Erhverv Erhvervshus Sjælland 
 
Virksomhederne 
 

 
 

Styrke iværksætteriet og overlevelsesraten (2019, 2020 og 2021) 
Handling Ansvarlig Samarbejde 
Oplæg ifm. at indføre en iværksætteruge i 
folkeskolerne i Vordingborg Kommune  

Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv 
 
Virksomhederne 

Større brug af muligheden for Early 
Warning rådgivning i Erhvervshus Sjælland  

Vordingborg Erhverv Erhvervshus Sjælland 

Arbejde med forretningsudvikling i 
erhvervsnetværkene MikroVirk, Storstrøm 
Service Group og Kriegers Flak Service 
Group 

Vordingborg Erhverv 
 
Virksomhederne 

Vordingborg Kommune 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fokus på de erhvervsmæssige styrkepositioner (2019, 2020 og 2021) 
Handling Ansvarlig Samarbejde 
Udarbejde en handleplan i 2020 der skal 
udvikle Klintholm Havn til offshore-hub i 
serviceringen af havmølleparkerne ved 
Kriegers Flak og Baltic II der sikre de lokale 
virksomheder får del i underleverandør-
opgaver ved opførelse af kommende 
havmølleparker i bl.a. Østersøområdet 

Vordingborg Erhverv Erhvervshus Sjælland 
Offshore netværk i Klintholm Havn 
Erhvervsorganisationer 
Virksomhederne 
 

Arbejde for at Vordingborg Kommune får det 
størst mulige udbytte af Storstrømsbroen. 

Vordingborg Erhverv Erhvervshus Sjælland 
 
Virksomhederne 

Udvikle en ”håndværkerby” som hub for 
udvikling af håndværksbranchen 

Vordingborg Erhverv 
 
Virksomhederne 

Vordingborg Kommune 
 

Tema omkring bæredygtig byggeri inden for 
bygge- og anlægsbranchen 

Vordingborg Erhverv Erhvervshus Sjælland 
Erhvervsorganisationer 

Afholde et call for Udviklings- og 
markedsføringspuljen på 500.000 kr., hvor 
der kan søges midler til projekter, der 
realiserer initiativerne i Danmarks bedste 
håndværkerkommune 

Vordingborg Kommune  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uddannelse og kompetenceudvikling (2019, 2020 og 2021) 
Handling Ansvarlig Samarbejde 
Udvikle en model for skole-
virksomhedssamarbejder og øget brug af 
IT/programmering i folkeskolernes 
undervisning f.eks. via Makerspace. 

Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv 

Ansætte en Erhvervsplaymaker til at styrke 
samarbejdet mellem skoler og virksomheder. 

Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv 
Virksomhederne 

Digitaliseringsforløb og rådgivning for 
håndværksvirksomheder. 

Vordingborg Erhverv Erhvervshus Sjælland, Teknologisk Institut, 
Dansk Byggeri 

Lederudviklingsforløb specifikt rettet mod 
SMV virksomheder inden for 
håndværksbranchen. 

Vordingborg Erhverv Erhvervshus Sjælland 
 
Virksomhederne 

Opsætte ambitiøse mål for antallet af 
lærlingepladser og praktikforløb i 
virksomhederne. 

Virksomhederne Uddannelsesinstitutioner 
Faglige organisationer 

Oprette lærlingepladser på virksomhederne 
herunder voksenlærlinge. 

Virksomhederne Vordingborg Kommune 

Etablere praktikforløb for ledige med 
interesse for at blive håndværkere. 

Vordingborg Kommune Virksomhederne 

Masterclass Erhvervsuddannelser. Vordingborg Kommune EUC 

Implementering af initiativer i forlængelse af 
projektet ”Mor, far, uddannelsesparat”. 

Vordingborg Kommune Ungecenteret 

 


