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FORORD
Vordingborg Kommune står foran en afgørende skille-

styrke kommunen infrastrukturelt og vil give en attraktiv

vej. De kommende år rummer på samme tid både store

platform for tiltrækning af virksomheder til Vordingborg

muligheder og store udfordringer. Den grønne omstil-

Kommune. Ligeledes betyder etableringen af Baltic Sea

ling vil skabe mange nye job og give vækst i erhvervsli-

Offshore Hub med udgangspunkt i Klintholm Havn og

vet. Omvendt vil mangel på kvalificeret arbejdskraft og

Vordingborg Biofuels kommende lokalisering på Vor-

stadigt færre personer i arbejdsstyrken være en trus-

dingborg Havn, at kommunen har et stærkt udgangs-

sel mod vækst i virksomhederne – og en trussel mod

punkt for udvikling af den grønne sektor.

kommunens samlede økonomi på grund af manglende
skatteindtægter.

Det er også på sin plads at kreditere Vordingborg Kommune for det gode udviklingsarbejde omkring kommu-

Erhvervslivet ønsker en kommune, der er i top når det

nens erhvervsservice, der allerede er igangsat og som

gælder erhvervsvenlighed med god erhvervsservice

blandt andet har ført til en betydeligt lavere behand-

samt attraktive rammer og vilkår. Kort sagt, en kommu-

lingstid af byggesager. Alt forandrer sig med stor hast og

ne, hvor det er godt at drive virksomhed.

vi skal alle være omstillingsparate for at skabe fremgang
og vækst i vores område. Vi skal arbejde sammen om at

Vi har her i området ikke klaret os godt i Dansk Industris

forme fremtiden, og det er Erhvervsforeningens klare

årlige erhvervsklimamålinger, der senest placerede

opfattelse, at alle er parate til det.

Vordingborg Kommune som nummer 83 ud af 93 kommuner i Danmark – og næst dårligst i Region Sjælland.

Stor tak til alle som har bidraget til udarbejdelsen. Det
gælder Vordingborg Kommune, som har bidraget med

Vordingborg Kommune står i de kommende år over-

finansiering og Vordingborg Erhverv A/S som har stået

for en række udfordringer, der vil påvirke kommunens

for udarbejdelsen. Det gælder IRIS Group, som har ud-

økonomi og virksomhedernes muligheder for vækst.

arbejdet baseline-analyse for kommunen og det gælder

Fremskrivninger peger på, at andelen af ældre vil vok-

især alle jer virksomheder, som har stillet op til inter-

se, der bliver født færre børn, manglen på kvalificeret

views, har deltaget i workshops og indgår som cases i

arbejdskraft vil blive værre og antallet af borgere i den

Erhvervsmasterplan 2030.

arbejdsduelige alder vil falde drastisk. Skattegrundlaget
vil blive væsentligt mindre på grund af de ovennævnte

Derfor har Vordingborg Erhvervsforening taget initiativ

grunde.

til at få udarbejdet et idéoplæg til en langsigtet helhedsplan, ”Erhvervsmasterplan 2030”, hvor vi angiver

Omvendt kan vi glæde os over, at virksomhederne i

en retning med klare pejlemærker, der kan sikre, at der

Vordingborg Kommune står overfor en række nye udvik-

skabes de bedste udviklingsmuligheder for erhvervslivet

lingsmuligheder. Den grønne omstilling skaber mange

frem mod 2030. Den endelige Erhvervsmasterplan skal

nye arbejdspladser og virksomheder i kommunen. Etab-

naturligvis udarbejdes i samarbejde med Vordingborg

leringen af Femern Bælt-forbindelsen giver vækstmulig-

Kommune og bør forankres bredt politisk.

heder for de mange virksomheder i kommunen samtidig med, at det sammenhængende motorvejssystem
betyder, at vejen til det tyske marked bliver nemmere

God læselyst og god virketrang

for virksomheder med eksportpotentiale og muliggør
udveksling af kapital, varer og arbejdskraft i langt større

Willi Becke

omfang end i dag.

Formand for Vordingborg Erhvervsforening

Det sammenhængende motorvejssystem fra Nord til
Syd via Femern Bælt forbindelsen vil endvidere
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1
VISION
FOR ERHVERVSMASTERPLAN 2030
Vordingborg Kommune skal senest i 2030 være en
attraktiv og erhvervsvenlig kommune. Et dynamisk
erhvervsliv skal være motoren i en positiv udvikling
for Vordingborg Kommune til stimulering af bosætning, arbejdsmarked og velfærd, der indenfor en
10-årig horisont skal sikre økonomisk overskud i den
kommunale økonomi.

//

Udviklingen frem mod 2030 skal føre til reelle og positive
forandringer ved nysgerrigt og ambitiøst at udforske og
forfølge muligheder, og gøre os umage med at forløse de
størst mulige erhvervspotentialer.

//

Udviklingen frem mod 2030 skal baseres på åbenhed, konstruktive fællesskaber og bredt samarbejde, der rækker
udover kommunens grænser.

//

Udviklingen frem mod 2030 skal søge at bidrage med
innovative og bæredygtige løsninger på globale udfordringer omkring klima og biodiversitet, og derved tjene til
inspiration og gode eksempler til forfølgelse

4
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2
STRATEGISKE
MÅL
I ERHVERVSMASTERPLAN 2030
1

Frem mod 2030 opnår og fastholder Vordingborg
Kommune den bedste placering af alle kommuner i
Region Sjælland på Dansk Industris måling af kommunernes erhvervsvenlighed.

2

Vordingborg Kommune opnår en nettotilflytning på

3

Frem mod 2030 sker der en nettoforøgelse på 1000

4

Andelen af vækst- og eksportvirksomheder udgør

2.500 nye erhvervsaktive borgere frem mod 2030

nye arbejdspladser i Vordingborg Kommune

20% af alle virksomheder i 2030 i Vordingborg
Kommune

5

I 2030 skal Vordingborg Kommune efterleve målet
om, at 90% af folkeskolens afgangselever opnår en
adgangsgivende ungdomsuddannelse

6

Der skal til enhver tid være tiltrækkelig med
kvalificeret arbejdskraft til rådighed for virksomhederne i Vordingborg Kommune

Definitioner og forudsætninger:
Vækstvirksomheder er defineret som virksomheder,
der har haft en årlig omsætningsvækst på 10 pct. de
seneste tre år og en absolut vækst på mindst 3 mio.
kr. Vækstvirksomheder er opgjort for internationalt
konkurrerende erhverv.
Andelen af eksportvirksomheder opgøres som andelen der har eksport i forhold til det samlede antal
virksomheder i kommunen
Andelen af vækst- og eksportvirksomheder måles
på, at i 2030 skal 20% af virksomhederne i Vordingborg Kommune kunne defineres som enten væksteller eksportvirksomhed eller både og
En virksomhed er defineret ved at have en omsætning, der minimum svarer til 0,5 årsværk i gældende branche.
En nettoforøgelse på 1000 nye arbejdspladser er
oveni den normale vækst i antallet af arbejdspladser som følger af den almindelige konjunkturudvikling. Denne har i perioden 2016-2019 været på ca. 2%
årligt.
Der forventes ikke entydig korrelation mellem
nettotilflytning og jobskabelse, således at alle nye
boliger nødvendigvis bebos af nye tilflyttere i den
erhvervsaktive alder. Tilflyttere kan lige såvel overtage en bolig i den eksisterende boligmasse. Ej heller
forudsættes det, at alle nye tilflyttere også arbejder
indenfor kommunegrænsen. Tværtimod forventes
udpendlingen fra Vordingborg Kommune at være
stigende fremover med elektrificering af jernbanen,
der fører til kortere rejsetider og en stigende brug af
hjemmearbejdspladser

/
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3
BAGGRUND
FOR ERHVERVSMASTERPLAN 2030
Baggrunden for Erhvervsmasterplan 2030 er, at Dansk

//

Industris erhvervsklimamålinger de sidste par år har

i form af store anlægsarbejder i vores område, i form

givet Vordingborg Kommune mindre gode placeringer.

af den grønne omstilling, som alle virksomheder nød-

DI’s årlige måling peger på, at virksomhederne ikke

vendigvis må forholde sig til samt flere mulige turis-

opfatter den erhvervsservice og de erhvervsmæssige

me-fyrtårne. Disse gamechangere skaber muligheder

rammer som Vordingborg Kommune tilbyder, som

for vækst og jobskabelse i kommunen og for de enkelte

attraktive nok.

virksomheder.

Vordingborg Erhvervsforening tog derfor beslutning

//

om at iværksætte en analyse af dels virksomhedernes

handler de rammebetingelser og forudsætninger der

oplevelse af erhvervsklimaet, dels virksomhedernes bud

skal være til rådighed for bedst muligt at kunne udnytte

på hvilke erhvervsstyrker der kan bringe Vordingborg

de muligheder, der gives af de store gamechangere.

de store ”gamechangere”, der aktuelt finder sted

vækstvilkårene i Vordingborg Kommune, som om-

Kommune ind i en mere progressiv og vækstorienteret
fremtid.

Det er Vordingborg Erhvervsforenings mål, at Erhvervsmasterplan 2030 skal beskrive hvilke indsatsområder,

Til det formål er der gennemført 35 kvalitative interview

der kan sikre opfyldelse af de strategiske mål frem mod

med virksomheder og nøglepersoner i kommunen samt

2030. Det handler om skabelse af nye jobs og øget net-

gennemført en workshop med deltagelse af 46 virk-

totilflytning af erhvervsaktive borgere.

somheder1 . Endvidere har IRIS Group gennemført en
statistisk baseline-analyse af Vordingborg Kommune på

Erhvervsmasterplan 2030 er dermed første skridt i en

en lang række statistiske indikatorer for erhvervsspecia-

langsigtet proces, hvor der skal sættes handling bag de

lisering, vækstparametre og vækstvilkår.

beskrevne indsatsområder. Alt forandrer sig med stor

Formålet med analysen er at skabe et udgangspunkt,

hast og vi skal derfor alle være omstillingsparate for at

der skal bruges til at måle de kommende års resultater

skabe fremgang og vækst i vores område. Det er Vor-

for at sikre, at der sker en positiv udvikling.

dingborg Erhvervsforenings klare opfattelse, at både
kommune, erhvervsliv og borgere er parate til det.

Med udgangspunkt i det omfangsrige materiale har
Vordingborg Erhvervsforening – i forhold til strukturering af Erhvervsmasterplan – foretaget nogle begrundede valg, der sætter fokus på:

6
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Vi skal arbejde sammen om at forme en positiv fremtid.

3.1

OVERORDNEDE

ANBEFALINGER

MOTORVEJSTREKANTEN
-VEJEN
TIL VÆKST
// AT DER UDARBEJDES EN STRATEGI TIL SIKRING
AF POLITISK OPBAKNING FRA CHRISTIANSBORG TIL
ETABLERING AF EN NY MOTORVEJSSTRÆKNING MELLEM BÅRSE OG NÆSTVED SAMT VIDERE TIL SLAGELSE
FOR AT REALISERE DEN SJÆLLANDSKE MOTORVEJSTREKANT MELLEM KØGE, SLAGELSE OG BÅRSE.
// AT DER SNAREST SÆTTES ARBEJDE I GANG FOR AT
FORBEREDE UDSTYKNING AF JORD VED AFKØRSEL
39/BÅRSE TIL ERHVERVSOMRÅDE, EVENTUELT QUA

VINDEN
BLÆSER NY
ENERGI I
KLINTHOLM
HAVN
// AT VORDINGBORG KOMMUNE FORTSAT AKTIVT SØGER DIALOG MED OG PÅVIRKNING AF
CHRISTIANSBORG POLITIKERE MED HENBLIK PÅ AT
FOR AT FÅ IGANGSAT UDBUD AF KRIGERS FLAK NORD
OG SYD .
// AT KOMMUNEN, ERHVERVSLIV OG RELEVANTE
UDDANNELSESINSTITUTIONER SAMARBEJDER OM
TILTRÆKNING OG UDVIKLING AF RELEVANTE UDDANNELSER, DER KAN SIKRE KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL OFF SHORE VIND INDUSTRIEN OG RELATE-

DISPENSATIONSANSØGNING TIL UDSTYKNINGEN. DET
FORESLÅEDE ERHVERVSOMRÅDE VED BÅRSE SKAL

REDE ERHVERV.

UDVIKLES TIL AT RUMME STØRRE INDUSTRI, LAGERFACILITETER OG LIGNENDE.

// AT KOMMUNE OG ERHVERVSLIV AKTIVT SAMARBEJDER OM OPSØGNING OG TILTRÆKNING AF INVESTERINGER OG RELEVANTE VIRKSOMHEDER, DER KAN RE-

// AT BUSINESS PARK VORDINGBORG VED AFKØRSEL
41 UDVIKLES SOM INDUSTRIEL KLYNGE (THE GREEN
HUB) FOR GRØNNE INVESTERINGER OG LØSNINGER

ALISERE UDVIKLINGSPLANEN FOR KLINTHOLM HAVN.

INDENFOR TRANSPORT, LOGISTIK, VEDVARENDE
ENERGI OG BRINTTEKNOLOGI. EN GRØN INFRASTRUKTUR MED LADER-STATIONER FOR DEN TUNGE TRANSPORT.

/
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OVERORDNEDE

ANBEFALINGER
DER HVOR VI
BOR – MÅ I
GERNE KOMME
PÅ BESØG

VORDINGBORG
HAVN
– DEN BÆREDYGTIGE
ERHVERVSHAVN
// AT VORDINGBORG KOMMUNE
FORTSATAKTIVT UNDERSTØTTER
OG SAMARBEJDER MED VORDINGBORG HAVN FOR MÅLRETTET
AT SKABE GODE VILKÅR FOR DE
EKSISTERENDE KUNDER SAMT FOR
AT STYRKE ERHVERVSVIKLINGEN
OG DERMED TILTRÆKKE NYE VIRKSOMHEDER.
// AT DER ARBEJDES PÅ AT GØRE
VORDINGBORG HAVN TIL EN
STÆRK PLATFORM FOR YDERLIGERE UDVIKLING OG ACCELERATION
AF DEN GRØNNE OMSTILLING PÅ

// AT DER ETABLERES EN TASKFORCE BASERET PÅ BREDT SAMARBEJDE, HVIS FORMÅL DET ER
AT BIDRAGE TIL UDVIKLING OG
KVALITETSSIKRING AF STÆRKE
PROJEKTER, SOM F.EKS. ET KITESURFINGCENTER VED FARØ, SAMT
BIDRAGE MED MEDFINANSIERING
OG/ELLER HJÆLPE TIL AT REJSE
PENGE OG SØGE BEVILLINGER.
// AT VORDINGBORG KOMMUNE I
AL POLITISK TÆNKNING OG PLANLÆGNING LIGESTILLER DE TRE
KØBSTÆDER.
// AT VORDINGBORG KOMMUNE
FREMADRETTET ARBEJDER LANGT
MERE HELHEDSORIENTERET OG
STRATEGISK VED AT SAMTÆNKE
TURISME, ERHVERVSUDVIKLING,
DETAILHANDEL, IDRÆT,- KULTUR
OG FORENINGSLIV SAMT INFRASTRUKTUR.

ATTRAKTIVE
BOSÆTNINGSMULIGHEDER
ER NØGLE TIL
VÆKST
// AT DER FREM MOD 2030 ÅRLIGT
UDSTYKKES OG SÆLGES 100 NYE
ATTRAKTIVT BELIGGENDE BYGGEGRUNDE TIL PRIVATE BOLIGER
// AT KOMMUNENS BOSÆTNINGSSTRATEGI FOKUSERER PÅ, HVILKE
OMRÅDER SOM POTENTIELLE TILFLYTTERE FINDER ATTRAKTIVE. DET
HANDLER OM; ”BELIGGENHED,
BELIGGENHED, BELIGGENHED”.
// AT DER UDPEGES BYGGEGRUN
DE I FØLGENDE OMRÅDER:
- KYSTNÆRE GRUNDE I HELE
VORDINGBORG KOMMUNE
- I OG OMKRING VORDINGBORG,
STEGE OG PRÆSTØ
// AT DER NEDSÆTTES EN BOSÆTNINGSKOMITÉ, DER BESTÅR AF
BORGMESTER, BOSÆTNINGSAN-

DER, BRINTTEKNOLOGI OG PTX.

SVARLIG, KREDITINSTITUT, BANK,
MÆGLER, ENTREPRENØR – SOM
ALLE HAR VILJEN, EVNEN OG MID-

// AT SÅVEL VORDINGBORG KOM-

LERNE TIL AT GENNEMFØRE SALG

BASIS AF VEDVARENDE ENERGIKIL-

MUNE SOM ERHVERVSFORENINGEN I FÆLLESSKAB BIDRAGER
TIL BRANDING AF VORDINGBORG
HAVN SOM BÆREDYGTIG VÆKSTMOTOR OG KRAFTCENTER FOR
HELE REGIONEN, DER KAN TJENE
TIL INSPIRATION OG BIDRAGE MED
ERFARING OG KNOWHOW TIL
BÅDE DE DANSKE OG INTERNATIONALE HAVNE.

8
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AF 100 GRUNDE ÅRLIGT

LAVT UDDANNELSESNIVEAU
KRITISK FOR
FREMTIDIG
VÆKST
// AT VORDINGBORG KOMMUNE
SÆTTER INITIATIVER I GANG, DER
KAN SIKRE ET SAMLET LØFT AF
VORDINGBORG KOMMUNES
FOLKESKOLER MED MÅL OM AT
KARAKTERNIVEAUET VED FOL-

MANGEL PÅ
ARBEJDSKRAFT
TRUSSEL MOD
VÆKSTEN
// AT KOMMUNEN SKABER ET
STÆRKT SAMARBEJDE MED ARBEJDSMARKEDETS PARTER FOR AT
SIKRE TILSTRÆKKELIGT MED
KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT.
// AT KOMMUNENS JOBCENTER
GØR EN AKTIV INDSATS FOR AT
ALLE, DER KAN ARBEJDE, KOMMER
I ARBEJDE.
// AT DER SÆTTES INITIATIVER I
GANG, DER VARIGT REDUCERER
ANTALLET AF PERSONER PÅ KONTANTHJÆLP.
// AT VORDINGBORG KOMMUNE
SIKRER, AT DET ER SÅ ENKELT OG
NEMT SOM MULIGT FOR
VIRKSOMHEDERNE AT ANSÆTTE
UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT.
-

KESKOLENS AFGANGSEKSAMEN
HÆVES MINIMUM TIL LANDSGENNEMSNITTET SAMT AT FRAVÆRET
BRINGES BETYDELIGT NED.
// AT VORDINGBORG KOMMUNE
SÆTTER INITIATIVER I GANG, DER
KAN SIKRE AT EN STØRRE ANDEL
AF DE 25-29-ÅRIGE GENNEMFØRER
EN UNGDOMSUDDANNELSE. DET
KAN VÆRE ÅRLIGE ”UDDANNELSESMESSER”, HVOR ELEVER FRA
UDSKOLINGEN MØDER VIRKSOMHEDER FOR AT BLIVE INSPIRERET
OG MOTIVERET TIL UDDANNELSE
OG ERHVERVSVALG
// AT VORDINGBORG KOMMUNE
I SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET AFTALER EN STYRET
ERHVERVSPRAKTIK PROCES I
BESTEMTE UGER, DER SIKRER AT
ALLE ELEVER I 8. OG 9. KLASSE
KOMMER I RELEVANT ERHVERVSPRAKTIK
// AT VORDINGBORG KOMMUNE
ARBEJDER INTENSIVT PÅ AT
TILTRÆKKE FLERE ERHVERVSUDDANNELSER OG STUDERENDE TIL
KOMMUNEN
// AT VORDINGBORG KOMMUNER
SÆTTER INITIATIVER I GANG MED
ET SÆRLIGT FOKUS PÅ AT FLERE
UNGE SØGER IND PÅ ERHVERVSUDDANNELSER, SÅ DER BLIVER

FRA
MYNDIGHED
TIL
PARTNER
// AT KOMMUNEN MØDER VIRKSOMHEDERNE MED PROAKTIVT,
OG HAR EN SMIDIG OG FLEKSIBEL SAGSBEHANDLING MED
UDGANGSPUNKT I, AT ALT - SOM
UDGANGSPUNKT - KAN LADE SIG
GØRE.
// AT KOMMUNEN HAR EN SAMLET
SAGSBEHANDLINGSTID AF BYGGESAGER FRA ANSØGNING ER INDSENDT TIL DER ER GIVET ENDELIGT
SVAR PÅ 1 KALENDERMÅNED
// AT KOMMUNEN UDVIKLER METODE TIL LØBENDE TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SAMARBEJDET MELLEM VIRKSOMHED OG KOMMUNE.
HVER GANG DER HAR VÆRET KONTAKT, SKAL VIRKSOMHED BESVARE
FÅ RELEVANTE SPØRGSMÅL OM
DERES OPLEVELSE. DER UDARBEJDES KONKRETE TILFREDSHEDSMÅL.
// AT DER NEDSÆTTES ET ERHVERVSFORUM, HVOR KOMMUNE,
ERHVERVSLIV OG ARBEJDSMARKEDETS PARTER MINDST HVERT
HALVE ÅR MØDES TIL DIALOG OG
DRØFTELSE OM, HVORDAN KOMMUNEN BEDST SIKRER SKIFTET
FRA MYNDIGHED TIL PARTNER.
VORDINGBORG ERHVERV FACILITERER ERHVERVSFORUMMET.

UDDANNET FLERE ELEKTRIKERE,
SMEDE, TØMRERE SAMT UDDANNELSER, DER ER RETTET MOD JOB
INDENFOR GRØN OMSTILLING.

/

9

4

HVOR ER
VORDINGBORG
KOMMUNE
I DAG?
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Som udgangspunkt for Erhvervsmasterplan 2030 har Vordingborg Erhvervsforening fået udarbejdet en statistisk baseret baseline-analyse af erhvervsudviklingen og ramme vilkår i Vordingborg Kommune.
Baseline-analysen skal sikre et solidt vidensgrundlag og derefter fungere som
et styringsredskab for udviklings- og erhvervsfremmeindsatsen.
Analysen etablerer et nulpunkt, som den fremtidige udvikling i Vordingborg
Kommunes erhvervspræstationer holdes op mod. Det er ambitionen, at analysen bliver opdateret med friske tal hver andet år frem mod 2030, så vi løbende
kan justere og eventuelt skrue op for indsatsen, hvis resultaterne udebliver.
Baseline-analysen belyser:
1. Udviklingen i kommunens erhvervsstruktur
2. De aktuelle erhvervspræstationer i Vordingborg Kommune, fx i form af ud
vikling i private arbejdspladser, iværksætteraktivitet, andel vækstvirksomheder, mv.
3. Kvaliteten af lokale vækstvilkår på udvalgte områder
I analysen sammenlignes Vordingborg Kommune med Faxe, Guldborgsund
og Næstved Kommuner (de tre kommuner kaldes i analysen ”sammenlignings-kommunerne) samt Region Sjælland og hele landet.
I det følgende præsenteres de væsentligste resultater af baseline-analysen.
Den fulde baseline-analyse kan hentes digitalt på www.vordingborgerhverv.dk

/

11

BASELINE PÅ ERHVERVSSPECIALISERINGEN
I VORDINGBORG KOMMUNE

Private fuldtidsjobs fordelt på hovedsektorer, Vordingborg Kommune 2019
Transport: 6%
Primære
erhverv: 9%

Service: 39%

I 2019 udgjorde den private beskæftigelse godt 8.500 fuldtidsjobs i Vordingborg Kommune. Heraf udgørt service (39%),
handel (21%) og Bygge & Anlæg (15%) de største sektorer.
Bygge & Anlæg udgør på landsplan blot 9%. Omvendt med
industrien, som på landsplan udgør 17%.

Industri: 11%

Erhvervslivet i Vordingborg Kommune er dermed i udpræget
grad domineret af erhverv, der typisk orienterer sig mod det
lokale marked.
Privat service udgøres af fire servicebrancher:
Velfærdsservice er private plejeinstitutioner og skoler mv. –
udgør knap halvdelen (45%).
Videnservice omhandler rådgivning, forskning og finansiering,
– udgør 20%.
Operationel service er fx rengøring, kantinedrift, vagt og sikkerhed – udgør 17%.
Oplevelsesservice er fx restauranter og hoteller – udgør 17%.

Handel: 21%

Bygge
og anlæg: 15%

Udvikling i antal private fuldtidsjobs, 2016-19 (indekseret 2016=100)

108

Den private sektor udgjorde 63% i 2019 af alle fuldtidsjobs i Vordingborg Kommune, hvilket er en mindre andel af den samlede
beskæftigelse end på landsplan, hvor den var 68%.

107
106

Fra 2016 til 2019 voksede antallet af private fuldtidsjobs i Vordingborg Kommune dog med ca. 8 pct., jf. grafen, svarende til
620 flere fuldtidsjobs.

105
104
103

Det er noget højere end i sammenligningskommunerne og
resten af landet, hvor antallet af private jobs voksede med 4-6
pct. Den relativt store jobvækst i Vordingborg Kommune skyldes
primært vækst inden for Bygge & Anlæg og private velfærdsinstitutioner. Det er således de lokalt orienterede erhverv som har
drevet væksten i private jobs og virksomheder i kommunen de
seneste år.

102
101
100
99

Vordingborg Kommunes erhvervsspecialisering kan endvidere aflæses i den rolle udenlandsk ejede virksomheder, spiller.
Udenlandske ejede virksomheder udgjorde i perioden 2016-18
ca. 8% af den private beskæftigelse i Vordingborg Kommune,
hvilket er en markant mindre andel end på landsplan, hvor
andelen er 18%

98
97
96
95
2016
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2017

2018

2019

Vordingborg Kommune
Hele landet
Region Sjælland
Sammenligningskommuner

Udviklingen i antal private virksomheder
(arbejdssteder) i Vordingborg Kommune opdelt på brancher, 2016-19

Bygge og anlæg
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Detailhandel
Operationel service
Private sundhedstilbud
Hoteller og restauranter
Ejendomshandel og udlejning
Rådgivning, forskning og udvikling
Transport
Andre serviceydelser mv.
Engroshandel
Kultur og fritid
Tele, IT og information
Private velfærdsinstitutioner
Fødevareindustri og materialer
Undervisning
Tekstil, træ, papir, møbelindustri mv.
Finansiering og forsikring
Elektronik- og maskinindustri
Øvrige
-50

50

150

Antal virksomheder 2019

250

350

450

Ændring i antal virksomheder 2016 - 2019

I 2019 var der knap 2.400 private virksomheder i Vordingborg Kommune. Virksomhederne er især koncentreret inden for bygge &
anlæg, primære erhverv (landbrug etc.) og detailhandel, som beskæftigelsesmæssigt også er blandt de største brancher i kommunen.
Fra 2016 til 2019 er der netto kommet 48 flere virksomheder i Vordingborg Kommune. Det svarer til en stigning på ca. 2 pct. På
landsplan er antallet af virksomheder til sammenligning vokset med ca. 3 pct. i samme periode.
I Vordingborg Kommune stod de udenlandsk ejede virksomheder for ca. 8 pct. af den private beskæftigelse i perioden 2016-18,
mens de på landsplan stod for ca. 18 pct.
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BASELINE PÅ VIRKSOMHEDERNES
ERHVERVSPRÆSTATIONER I VORDINGBORG KOMMUNE

Udvikling i andelen af eksportvirksomheder, 2016-19

24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%

(262)
2016

(278)
2017

Eksporterende virksomheder er en væsentlig drivkraft for vækst
og jobskabelse. Figuren overfor viser udviklingen i andelen af
virksomheder med eksport fra 2016-19. Sammenlignet med de
øvrige kommuner og resten af landet har Vordingborg Kommune en lav andel af eksportvirksomheder. I 2019 havde godt
hver tiende virksomhed i Vordingborg eksport, mens det på
landsplan var godt hver femte virksomhed.
Det lave eksportniveau i Vordingborg Kommune kan tilskrives
kommunens erhvervsstruktur som i udpræget grad er lokalt
orienteret. Det er samtidig et udtryk for, at industrien, hvor
eksportværdien er høj, spiller en mindre rolle i de sydsjællandske kommuner end i resten af landet og yderligere indikerer
det, at der er færre store eksportvirksomheder i Vordingborg
Kommune end i resten af landet.

(283)
2018

(271)
2019

Vordingborg Kommune
Hele landet
Region Sjælland
Sammenligningskommuner

I 2019 eksporterede virksomhederne i Vordingborg Kommune
i gennemsnit for 6 mio. kr. Til sammenligning eksporterede
virksomheder i regionen og på landsplan for hhv. 14 mio. kr. og
26 mio. kr. i 2019.
ANDEL VÆKSTVIRKSOMHEDER I VORDINGBORG KOMMUNE
Hvad angår vækstvirksomheder udgør andelen i Vordingborg
Kommune blot 4% sammenholdt med 7% på landsplan. Vækstvirksomheder er defineret ved at have haft en årlig omsætningsvækst på 10 pct. de seneste tre år og en absolut vækst på
mindst 3 mio. kr.

Iværksættervirksomheder – Udvikling i etableringsraten, 2016-19

18%

16%

14%

12%

10%
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(295)

2016

(304)

(301)

2017

2018

(322)

2019

Vordingborg Kommune
Hele landet
Region Sjælland
Sammenligningskommuner

Note: Etableringsraten er
opgjort som andelen af nye
virksomheder, der er under
tre år gammel.

Iværksættervirksomheder – Udvikling i overlevelsesrate, 2016-19

70%
65%
60%
55%
Vordingborg Kommune
Hele landet
Region Sjælland
Sammenligningskommuner

50%
45%
40%

(2013)2016

(2014)2017

(2015)2018

Iværksættere spiller en vigtig rolle for innovation og jobskabelse
i erhvervslivet. I perioden 2016-19 har etableringsraten i Vordingborg Kommune ligget på et lavere niveau end i sammenligningskommunerne og især i forhold til hele landet, om end
etableringsraten i Vordingborg Kommune er vokset mere end i
sammenligningskommunerne fra 2018 til 19.
I Vordingborg Kommune og i resten af landet er over halvdelen
af iværksættervirksomhederne i live tre år efter, de blev etableret. Fra 2016-19 har overlevelsesraten været højere i Vordingborg
Kommune (53-61 pct.) end i sammenligningskommunerne
(51-58 pct.).

(2016)2019

Note: Overlevelsesraten
er opgjort som andelen af
virksomheder, der i live tre
år efter, de blev etableret

VIRKSOMHEDERNES NETTOINVESTERINGER
I perioden 2018-19 udgjorde virksomhedernes nettoinvesteringer 83.000 kr. per fuldtids-beskæftiget i Vordingborg. Det svarer
til regionsgennemsnittet. På landsplan var investeringerne
noget højere (105.000 kr.). De forholdsvis lave nettoinvesteringer
i Vordingborg Kommune er bl.a. udtryk for, at sektorer (fx bygge
& anlæg), hvor der typisk foretages relativt få investeringer,
fylder meget i kommunen sammenlignet med resten af landet.

Gennemsnitsindkomsten i Vordingborg Kommune
Gennemsnitlig
erhvervsindkomst
2019 (1000 kr.)

Ændring i
erhvervsindkomst
2016-19

Vordingborg Kommune

307

9,3%

Sammenligningskommuner

322

9,1%

Region Sjælland

345

8,9%

Hele landet

349

9,9%

Det fremgår af tabellen, at borgerne i Vordingborg Kommune har et relativt lavt indkomstniveau, idet gennemsnitsindkomsten i kommunen i 2019 var på 307.000 kr.. Det er noget

er lavere end i sammenligningskommunerne, i regionen og
på landsplan, hvor den gennemsnitlige indkomst lå mellem
322.000 og 349.000 kr.
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BASELINE PÅ VIRKSOMHEDERNES
VÆKSTVILKÅR I VORDINGBORG KOMMUNE
- Adgangen til kvalificeret arbejdskraft
Arbejdsstyrkens kompetenceniveau er en vigtig rammebetingelse for det lokale erhvervsliv og har stor betydning for, hvilke
erhverv kommunen kan tiltrække. Arbejdsstyrken i Vordingborg Kommune og sammenligningskommunerne består i høj
grad af faglærte og ufaglærte. Det fremgår af søjlediagrammet,

at faglærte og ufaglærte til sammen udgør hhv. 67 og 69 pct. i
Vordingborg og sammenligningskommunerne, mens andelen
er 57 pct. på landsplan. Omvendt er andelen med en videregående uddannelse noget lavere i de sydsjællandske kommuner
end på landsplan.

Arbejdsstyrken fordelt på uddannelsesniveau, 2019
100%

1%

1%

1%

6%

6%

8%

20%

18%

5%

6%

1%
15%
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70%

18%
21%
6%
6%

60%
50%

45%

41%

42%

Uoplyst
Lang videregående
uddannelse
Mellemlang
videregående
uddannelse
Kort videregående
uddannelse
Faglært
Ufaglært

35%

40%
30%
20%
26%

10%

25%

24%

22%

0%
Sammenligningskommuner

Vordingborg
Kommune

FLERE TILFLYTTERE MED VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
Uddannelsessammensætningen i Vordingborg Kommune
påvirkes også af de personer, der flytter til og fra kommunen. I
Vordingborg Kommune er der en højere andel af personer med
videregående uddannelser, som flytter til kommunen, end som
forlader kommunen. Andelen med en videregående uddannelse blandt tilflytterne er vokset fra 18 pct. i perioden 2012-15 til 25
pct. i perioden 2016-19. Blandt fraflyttere i perioden 2016-19 var
andelen med videregående uddannelse på 20 %.

Region
Sjælland

Hele
Sjælland

FLERE INDPENDLERE MED VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
Manglen på kvalificeret arbejdskraft i Vordingborg Kommune
kan i en vis udstrækning afbødes ved indpendling. I perioden
2016-19 havde 32 pct. af Vordingborg Kommunes indpendlere
en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Blandt
udpendlerne havde 26 pct. en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Ind- og udpendlere fordelt på uddannelsesniveau, gennemsnit 2016-19
100%

11%

90%
80%

21%

70%

6%
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19%
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37%

Vordingborg
Kommune
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Indpendlere
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Indpendlere

43%

30%

16
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40%
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Lang videregående
uddannelse
Mellemlang
videregående
uddannelse
Kort videregående
uddannelse
Faglært
Ufaglært

PENDLINGSMØNSTER PÅ ARBEJDSMARKEDET
Omkring 20.500 af Vordingborg Kommunes borgere er i
beskæftigelse. Heraf arbejder 11.700 i Vordingborg Kommune,
mens 8.800 arbejder i andre kommuner.
Der er langt flere, der pendler ud af kommunen end borgere fra
andre kommuner, der pendler til Vordingborg Kommune for at
arbejde. Dette er naturligvis er et udtryk for, at der er færre jobs
i Vordingborg Kommune end personer i arbejdsstyrken.
VORDINGBORG KOMMUNES KOMPETENCENIVEAU PÅ SIGT
For det langsigtede kompetenceniveau, herunder andelen af
borgere med en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse,
er det vigtigt, at kvaliteten af grundskolen er i top.

En indikator er elevernes karakterniveau. I Vordingborg Kommune opnår eleverne et noget lavere karaktergennemsnit ved
folkeskolens 9. klasses afgangseksamen end i landets øvrige
kommuner. Vordingborg Kommune har dog, som resten af
regionen, formået at løfte gennemsnittet siden 2016-17, hvor det
var 6,6 til her i 2021, hvor det er 6.9. På landsplan var karaktergennemsnittet 7,8.
Et anden indikator er hvor stor en andel af en ungdomsårgang,
der gennemfører en adgangsgivende ungdomsuddannelse.
I Vordingborg Kommune er det 30 procent af unge i alderen
25-29 år, som ikke får en højere uddannelse end folkeskolen.
Denne andel er højere i Vordingborg Kommune både i forhold
til gennemsnittet for Region Sjælland (26%) og i forhold til hele
landet (17%).

Udgifter til folkeskolen (1.000 kr. per elev), gennemsnit 2017-18 og 2019-20
Udgifter til folkeskolen
(1.000 kr. per elev)
2017-18

Udgifter til folkeskolen
(1.000 kr. per elev)
2019-20

Vordingborg Kommune

73,7

80,6

Sammenligningskommuner

74,5

79,8

Region Sjælland

77,2

81,5

Hele landet

76,1

78,8

Tabellen viser, at Vordingborg Kommune brugte 80.600 kr. (per
elev) på folkeskolen i 2019-20. Til sammenligning lå udgiftsniveauet i sammenligningskommunerne og på landsplan på
78.800 kr.

mest markant i Vordingborg Kommune, hvor udgifterne til
folkeskolen er vokset med godt 9 pct. Vordingborg Kommune
har således over de senere år i hvert fald investeret i at gøre
folkeskolen bedre.

Det fremgår endvidere, at kommunerne generelt bruger flere
penge på folkeskolerne end tidligere. Udviklingen har været
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5.1

MOTORVEJSTREKANTEN
-VEJEN
TIL VÆKST
VORDINGBORG ERHVERVSFORENINGS
OVERORDNEDE ANBEFALINGER:
// AT DER UDARBEJDES EN STRATEGI TIL SIKRING
AF POLITISK OPBAKNING FRA CHRISTIANSBORG
TIL ETABLERING AF EN NY MOTORVEJSSTRÆKNING MELLEM BÅRSE OG NÆSTVED SAMT VIDERE TIL SLAGELSE FOR AT REALISERE DEN SJÆLLANDSKE MOTORVEJSTREKANT MELLEM KØGE,
SLAGELSE OG BÅRSE.
// AT DER SNAREST SÆTTES ARBEJDE I GANG FOR
AT FORBEREDE UDSTYKNING AF JORD VED
AFKØRSEL 39/BÅRSE TIL ERHVERVSOMRÅDE,
EVENTUELT QUA DISPENSATIONSANSØGNING
TIL UDSTYKNINGEN. DET FORESLÅEDE ERHVERVSOMRÅDE VED BÅRSE SKAL UDVIKLES
TIL AT RUMME STØRRE INDUSTRI, LAGERFACILITETER OG LIGNENDE
// AT BUSINESS PARK VORDINGBORG VED AFKØRSEL 41 UDVIKLES SOM INDUSTRIEL KLYNGE (THE
GREEN HUB) FOR GRØNNE INVESTERINGER OG
LØSNINGER INDENFOR TRANSPORT, LOGISTIK,
VEDVARENDE ENERGI OG BRINTTEKNOLOGI. EN
GRØN INFRASTRUKTUR MED LADER-STATIONER
FOR DEN TUNGE TRANSPORT.
20
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KORT FORTALT
Etableringen af Femern Bælt-tunnelen mellem Rødby i Danmark og Puttgarden i Tyskland er danmarkshistoriens største anlægsprojekt til 55 mia. kr, og
bliver verdens længste sænketunnel for både biler og tog, når den står klar i
2029.
Dermed etableres et direkte og sammenhængende motorvejssystem fra Oslo
i nord, Stockholm i øst ned over Øresundsregionen videre til København ned
til det nordlige Tyskland. Den færdige Femern Bælt tunnel bliver forbindelsen, der eliminerer ”the missing link” i hvad OECD kalder et ”system changing
mega project”, fordi tunnelen sammen med motorvejssystemet vil skabe
nye handel- og transportnetværk, som vil påvirke den økonomiske, sociale
og kulturelle struktur, ikke bare omkring selve tunnelen, men i det meste af
Nordeuropa1 .
Vordingborg Kommune er strategisk yderst velplaceret i dette motorvejssystem mellem de store metropoler og med sine to vigtige havne; den bæredygtige erhvervshavn i Vordingborg og den vigtige servicehavn for havvindmøller i Klintholm.
Det er en åben dør til muligheder for udvikling og vækst både for virksomheder allerede lokaliseret i Vordingborg Kommune, og for virksomheder i ind- og
udland, der leder efter en placering med nem og kort adgang til motorvej,
moderne erhvervshavne og det nord- og syd europæiske marked.

”

MOTORVEJEN ER
SOM EN
BLODÅRE, VI
KAN HENTE
NÆRING FRA
Søren Madsen, økologisk landmand,
sagt under de indledende interviews

/
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VORDINGBORG
KOMMUNE
HAR STRATEGISK
VIGTIG PLACERING

Når man betragter det samlede motorvejssystem fra Oslo/Malmø/København i nord ned over Femern Bælt til Hamborg/Berlin i syd, så ligger Vordingborg kommune særdeles ”lunt i smørhullet”2 mellem disse storbyer med sin
strategisk vigtige placering i forhold til Femern og østersøregionen, i forhold
til København og i forhold til kommunens to vigtige havne, som sikrer god
og hurtig adgang fra de store sejlruter (Vordingborg Havn) og vindmølleparkerne i Østersøen (Klintholm Havn).
Det sammenhængende motorvejssystem fra Oslo i nord ned over Øresundsregionen videre til København ned til det nordlige Tyskland via Femern Bælt

”

tunnel, benævnes af OECD som et ”system changing mega project”, fordi
tunnelen sammen med motorvejssystemet vil skabe nye handel- og transportnetværk, som vil påvirke den økonomiske, sociale og kulturelle struktur,
ikke bare omkring selve tunnelen, men i det meste af Nordeuropa3.

WE (OECD) BELIEVE THAT ”STRING” HAS STRONG POTENTIAL TO
BECOME A LEADING MEGAREGION IN EUROPE AND AN INTERNATIONALLY ACKNOWLEDGED GREEN HUB, IF WE “THINK BIG”
AND WORK TOGETHER BEYOND OUR INDIVIDUAL LOCAL AND
REGIONAL BOUNDARIES. IN PARTICULAR, WE ARE COMMITTED
TO STRENGTHENING SUSTAINABLE TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND TO DEVELOPING, TESTING, AND EXPORTING GREEN
TECHNOLOGY SOLUTIONS TO THE WORLD.
USING SUSTAINABLE TRANSPORT INFRASTRUCTURE AS A TOOL
TO REACH CLIMATE GOALS AND CREATE A CONNECTED,
ACCESSIBLE MEGAREGION4

Vordingborg Kommunes strategiske placering på strækningen
mellem København og Hamborg, betyder, at virksomheder lokaliseret her
har ”time”-fordelen; de har maksimalt 1 times kørsel i transporttid uanset om
de skal betjene markeder nord, syd eller øst på.
Dette er den direkte baggrund for, at en virksomhed som RelyOnNutec
valgte at placere sig i Vordingborg, da det giver dem adgang til opgaver på
tre markeder (anlægsarbejdet ved Femern, vindmølleservice ved Klintholm
Havn og opgaver i København og resten af Sjælland).
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UDBYGNING AF
MOTORVEJ
– DEN SJÆLLANDSKE
MOTORVEJSTREKANT

Vordingborg Erhvervsforening ønsker at arbejde for etablering af en ny motorvejsstrækning mellem Bårse – Næstved – Slagelse.
Dette vil sikre det sidste ben i den sjællandske motorvejstrekant og vil i høj
grad styrke erhvervsudviklingen syd og vest for København og dermed sikre
en stærk infrastruktur og større sammenhængskraft i det midt- og sydsjællandske.
Motorvejstrekanten binder Danmark bedre sammen og fuldender Sjællands
trekanten, hvor alle de store byer plus nord-, vest-, syd- og Østsjælland er
koblet sammen i motorvejsnettet.

VORDINGBORG ERHVERVSFORENING
MENER, AT DER ER EN RÆKKE GODE
ARGUMENTER FOR TILVEJEBRINGELSE AF
DEN SJÆLLANDSKE MOTORVEJSTREKANT:
// Byggeriet af Femern-forbindelsen er godt i gang, og vil om 8 år binde
det østlige Danmark langt bedre sammen med Europa. Transporttiden
fra Hamborg til København via Femern bliver reduceret med 40 minutter i forhold til at skulle sejle, og det vil give en øget trafik mellem de to
metropoler.

// Den nye motorvejsstrækning fra Bårse til Næstved vil fuldende visionen med Femern forbindelsen og udnytte det fulde potentiale ved at
binde Sjælland sammen via motorvejsnettet.

// En øget del af godstransporten på lastbil til Sjælland fra Tyskland
vil fremover komme via Femern Bælt tunnelen på grund af kortere
afstand, kortere køretid og dermed lavere omkostninger for transportvirksomhederne.

// En ny motorvej fra Bårse til Næstved og videre til Slagelse vil give

bedre mobilitet og kan sikre et arbejdsmarked i bedre balance samt
bedre uddannelsesmuligheder

// Det sikrer virksomhederne bedre adgang til kvalificeret og speciali-

seret arbejdskraft, da det bliver nemmere og hurtigere at pendle især
sydfra.

// Det vil sikre et større arbejdsmarked for borgere på Sydsjælland og
Lolland-Falster og mindske afhængighed af det københavnske
arbejdsmarked.

24
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MORVEJSTREKANT
GIVER VÆKST

Erfaringer fra Trekantsområdet (Kolding, Vejle og Fredericia) viser at området
har oplevet høj vækst i BNP per indbygger. Trekantområdet har det næsthøjeste bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger blandt landets fem storbyområder. Trekantområdet overgås således kun af Hovedstadsområdet, når
man måler på områdernes samlede produktionsværdi af varer og tjenester.
Ifølge Danmarks Statistik nåede BNP i 2019 op på kr. 414.389 pr. indbygger i
det jyske trekantområde, målt i løbende priser. I Vordingborg Kommune var
BNP per indbygger i 2019 cirka 293.000 kroner.
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BNP i Trekantområdet var i 2019 knap 10 % mere end landsgennemsnittet.
Sammenligner man med de fire øvrige storbyområder overgås Trekantområdets BNP pr. indbygger kun af Hovedstadsområdet, hvor BNP udgør kr.
471.155 pr. indbygger.
I perioden 2015 til 2019 har væksten i BNP i Vordingborg Kommune været
cirka 5 procent. I trekantområdet er væksten på 11 %.
BNP

Kolding

Hele landet

Vordingborg

2015

367.832

358.617

279.700

2019

414.389

401.585

293.685

Tilvækst

11%

11%

5%

En sammenligning af befolkningstilvæksten i Trekantsområdet og i Vordingborg Kommune viser følgende:
Befolkningstal

Kolding

Hele landet

Vordingborg

2009

87.781

5.475.791

46.600

2019

93.282

5.827.463

45.622

Tilvækst

6%

6%

-2%

Ovenstående tal indikerer klart, at en færdiggørelse af den sjællandske motorvejstrekant vil styrke væksten og gøre området til et vækstområde såvel
økonomisk som befolkningsmæssigt.
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FEMERN BÆLT
GIVER VÆKST
Selve anlægsarbejdet med Femern Bælt tunnelen og den nye Storstrømsbro
vil i sig selv skabe vækst og arbejdspladser på Sydsjælland og øerne.
De lokale virksomheder bør byde ind på opgaver i relation til anlægsarbejdet
af Femern-forbindelsen5 og Storstrømsbroen samt relaterede serviceerhverv,
og derved sikre vækst i egne virksomheder samt øge beskæftigelsen i kommunen, både qua direkte jobs i forbindelse med selve anlægsarbejdet samt
afledte jobs hos underleverandører af materialer, services og tjenester.
Derudover vil de muligheder, som hele motorvejssystemet fra nord til syd
giver, få stor betydning for grænseoverskridende erhvervssamarbejder og
handel, lette adgangen til (international) arbejdskraft, ligesom strækningen
har attraktive erhvervsarealer for virksomheder at placere sig på.

Vidste du at Femern-byggeriet, når det står færdigt i 2029, forventes6:

// At give Region Sjælland en årlig milliardgevinst på 1.007 mio. kr. fordelt

på hhv. 691 mio. kr. på rejsetidsbesparelser* og 316 mio. kr. på økonomiske
gevinster**;

// heraf kr. 90 mio. til Vordingborg Kommune, fordelt på kr. 55 mio.
på transporttid og kr. 35 mio. på produktivitet.

* Kun beregnet med rejsestigning til/fra
Tyskland, men ikke nogen rejsestigning og/
eller rejseforandring inden for Danmark.
** Økonomiske effekter er baseret på en
vurdering af, at agglomerationseffekter fører
til lavere omkostninger, øget specialisering
og produktivitetsgevinster, når virksom
heder og arbejdstagere kommer tættere på
hinanden.

// At øge antallet af passagerer med fem mio., og derved at kunne tiltrække
international arbejdskraft til regionen.

// At pendlingen på tværs af grænsen vil stige med 200%, hvilket
vil resultere i 1,2 mio. pendlere.

UDVIKLING AF AFKØRSLER
TIL VÆKSTOMRÅDER
Vordingborg Kommune er begunstiget af hele fire motorvejsafkørsler på
Sydmotorvejen:
Afkørsel 39 (Bårse), Afkørsel 40 (Udby), Afkørsel 41 (Stensved),
Afkørsel 42 (Farø)
Det aktuelle erhvervsmæssige udviklingsfokus er på afkørsel 41, hvor der
allerede er udlagt et 300.000 m2 stort lettilgængeligt, attraktivt og byggemodnet erhvervsareal kaldet Business Park Vordingborg. Heraf er godt 1/3
af arealet solgt, fordelt på 10 virksomheder indenfor bygge & anlæg, engrosvirksomhed, transport og logistik samt restauration. Yderligere 40,6 ha. jord til
erhvervsudvikling er på tegnebrættet7.
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Strategien for erhvervsudviklingen ved afkørsel 41 og kommende udvidelser består af tre dele:
Tiltrækning af ”traditionelle” transporttunge erhverv indenfor brancherne
transport, logistik, distribution samt relevante serviceerhverv, gerne med
ambitioner om omstilling til bæredygtighed.
Tiltrækning af erhverv indenfor clean tech, brint-teknologi mv., der bidrager
til den grønne omstilling; herunder med fokus på transportsektoren gennem
produktion og distribution af grøn strøm qua udbygning af infrastrukturen
af lader-stationer, så den tunge transport overgår til grønne brændsler.
Tiltrækning af flere lokale vækstvirksomheder med ambitioner om
ekspansion og vækst
Vordingborg Kommune har dermed alle forudsætninger for at blive arnestedet for ”The internationally acknowledged Green Hub”, som OECD efterspørger.

FREMTIDSMULIGHED
– YDERLIGERE
UDVIKLINGSOMRÅDE

Afkørsel 39 (Bårse) ligger centralt placeret som kommende erhvervsudviklingsområde. Det vil sikre virksomheder stor synlighed lige ud til motorvejen
samt direkte adgang til motorvej i nord, syd og vestgående retning. Det vejer
tungt hos virksomheder, viser erfaringer fra lignende områder i Køge, Greve
og Trekantsområdet.
Nord-øst for afkørslen er der meget velegnede arealer
på ligeledes ca. 40 ha. til udvikling af erhvervsformål
som kan blive sammenhængende med det eksisterende erhvervsområde.
Arealet er strategisk godt placeret, når det lykkes at
få realiseret motorvejsstrækningen fra Bårse til Næstved og videre til Slagelse, da Bårse så vil have optimale
erhvervsmæssige rammebetingelser for etablering af
fx et datacenter eller logistikcenter for dagligvarer og
online-salg, der kan tilgodese både den nord-sydgående
og den vest-sydgående transport.
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BESKÆFTIGELSESEFFEKTER AF
VIRKSOMHEDSLOKALISERINGER
VED AFKØRSLERNE
For at give et indtryk af vækstpotentialet ved udlægning af nye erhvervsarealer, nye virksomhedslokaliseringer og dermed skabelse af nye job, har Vordingborg Erhvervsforening i samarbejde med IRIS Group udarbejdet nogle
estimater på beskæftigelseseffekten.
Baseret på en vurdering af:

// den igangværende og kommende erhvervsudvikling,
// hvilke typer virksomheder der i dag viser interesse for at placere
sig i kommunen

// hvilke typer virksomheder der fremadrettet vil være attraktive at
tiltrække til kommunen

Man skal dog være opmærksom på, at Staten8 har strammet op i forhold til
kommunernes arealudlæg og forudsætter dokumenteret behov for arealerne eller flytning af andre ledige erhvervsarealer til området. En kommende
udbygning af erhvervsområdet i Bårse ved afkørsel 39 vil derfor skulle ske
gennem knopskydning. Hvad angår mulige landskabs- og naturhensyn,
forekommer der ikke umiddelbart at være nogen særlige begrænsninger på
området. Endvidere kan grundvandsinteresser (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser)9 i områderne være en begrænsende faktor i forhold til de
erhvervsmæssige muligheder, som eventuelt vil stille vilkår til virksomhedernes indretning, og begrænse hvilke virksomhedstyper, der kan etableres i
området.
Der er i dag udstykket et erhvervsareal på 300.000 m2 ved afkørsel 41. Heraf
er ca. 1/3 solgt til virksomheder, som allerede er i drift eller er i gang med
etablering. Derudover er der planlagt udstykning af yderligere 400.000 m2 i
forbindelse med det eksisterende areal.
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Hvis det resterende areal ved den nuværende udstykning samt et kommende erhvervsareal ved afkørsel 41 bliver solgt, vil det generere vækst og arbejdspladser til Vordingborg Kommune. Baseret ud fra ovennævnte vurderinger, er opstillet følgende liste af mulige virksomhedstyper, som i perioden
fra nu frem mod 2030, kunne lokalisere sig ved afkørsel 41:

//
//
//
//

Motel- og evt. mødefaciliteter10
Restauration/fast food
Autoforhandlere
Engroshandel målrettet
auto/transport industri

//
//
//
//
//
//

Logistik og transport
Brintudbyder
Håndværksvirksomheder
Clean Tech virksomheder
Uddannelsesinstitutioner
Samt merbeskæftigelse i eksisterende
virksomheder på nuværende areal

Under forudsætning af den ønskede virksomhedslokalisering realiseres af
virksomheder som dem her oplistet eller tilsvarende, kan det sandsynliggøres, at der frem mod 2030 på det eksisterende og kommende erhvervsareal
ved afkørsel 41 kan blive skabt 908 nye fuldtidsjob. Med en antagelse om,
at 645 af disse jobs – svarende til 70% – vil blive varetaget af medarbejdere,
der er bosat i kommunen, giver det mulighed for et skatteprovenu på kr.
32.241.682. Heriblandt kan der forventes at være nye tilflyttere til kommunen
i forbindelse med ansættelse i de nye jobs.

Estimering af mulige beskæftigelseseffekter af virksomhedslokaliseringer ved afkørsel 41, eksisterende og kommende erhvervsområde*
Estimering af mulig samlede beskæftigelse

2021

2025

2030

Samlede direkte beskæftigelseseffekt

74

299

539

Samlede indirekte beskæftigelseseffekt**

19

129

369

Samlet beskæftigelseseffekt

92

428

908

Samlede direkte beskæftigelseseffekt

52

212

383

Samlede indirekte beskæftigelseseffekt**

13

92

262

Samlet beskæftigelseseffekt

65

304

645

3.266.435

15.201.682

32.241.682

Heraf beskæftigede bosat i Vordingborg Kommune(70%)***

Estimeret skatteprovenu, jobs x kr. 50.000 (løbende priser)****
*

De her estimerede beskæftigelseseffekter af konkrete indsatser er udover den almindelige konjunkturbestemte beskæftigelsesudvikling, som i
perioden 2016-2019 var på ca. 8% i Vordingborg Kommune
** Den indirekte beskæftigelse er beregnet ud fra den angivne multiplikator for den gældende branche, angivet af Danmarks Statistik.
Afrundede tal.
*** 70% svarer til den andel af Vordingborg Kommunes nuværende beskæftigelse, der udføres af borgere, der bor i kommunen.
**** Det estimerede skatteprovenu er efter afholdte omkostninger til at servicere de pågældende borgere
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Gældende for afkørsel 39 ved Bårse er en tilsvarende vurdering af mulige
virksomhedslokaliseringer udarbejdet, omhandlende:

//
//
//
//
//

Logistikcenter for dagligvarer og onlinehandel
Vertical farming
Datacenter
Transportcenter inkl. brintladerstation
Virksomheder indenfor Clean Tech

Estimering af mulige beskæftigelseseffekter af
virksomhedslokaliseringer ved afkørsel 39*
Estimering af mulig samlede beskæftigelse

2030

Samlede direkte beskæftigelseseffekt

599

Samlede indirekte beskæftigelseseffekt**

280

Samlet beskæftigelseseffekt

879

Heraf beskæftigede bosat i Vordingborg Kommune (50%)***
Samlede direkte beskæftigelseseffekt

300

Samlede indirekte beskæftigelseseffekt**

140

Samlet beskæftigelseseffekt

439

Estimeret skatteprovenu, jobs x kr. 50.000 (løbende priser)****

21.970.908

*

De her estimerede beskæftigelseseffekter af konkrete indsatser er udover den almindelige konjunkturbestemte beskæftigelsesudvikling, som i
perioden 2016-2019 var på ca. 8% i Vordingborg Kommune
** Den indirekte beskæftigelse er beregnet ud fra den angivne multiplikator for den gældende branche, angivet af Danmarks Statistik.
Afrundede tal.
*** Andelen af beskæftiget bosiddende i Vordingborg Kommune er sat til 50%, da vi er tæt på kommunegrænsen.
**** Det estimerede skatteprovenu er efter afholdte omkostninger til at servicere de pågældende borgere

Vordingborg Erhvervsforening anbefaler Vordingborg Kommune at
ansøge om dispensation til udstykning af nyt erhvervsområde ved
afkørsel 39. Efter § 11 a, stk. 9, kan erhvervsministeren, uanset stk. 8, efter
ansøgning fra kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde meddele tilladelse
til planlægning for et afgrænset areal til byzone. Hvis dispensation opnås,
kan udviklingen sættes tidligere i gang end her er beskrevet, hvor udvikling af afkørsel 39 forventeligt først kan ske efter arealerne ved afkørsel 41
er solgt.
Et forsigtigt estimat af beskæftigelseseffekten er skabelse af 879 job,
hvoraf 439 antages at blive varetaget af borgere bosat i Vordingborg Kommune og dermed et muligt skatteprovenu på kr. 21.970.908. Heriblandt
kan der forventes at være nye tilflyttere til kommunen i forbindelse med
ansættelse i de nye jobs.
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GRØN
INFRASTRUKTUR

Vordingborg Kommune er ikke kun strategisk godt placeret geografisk, men
også strategisk godt placeret i forhold til den grønne omstilling.
De mange grønne udviklingsprojekter, der allerede er i gang i Vordingborg
Kommune omkring vedvarende energi fra havvindmøller og solcelleanlæg
samt nye anlæg til brint-produktion på Vordingborg Havn, hvor virksomheden Vordingborg Biofuel forventes at gå i drift fra ultimo 2024, giver mulighed for en visionær udvikling af en infrastruktur baseret på grønne brændstoffer både til vands og til lands.
Vordingborg Havn vil på sigt kunne udskibe biobrændstofferne til brug for
skibsfart og -transport. Og ved afkørslerne ved Sydmotorvejen er det oplagt
at anvende den overskydende strøm fra vedvarende energi eller fra katalytisk produktionen af metanol til opstilling af netop brintladestandere langs
Sydmotorvejen i både nord- og sydgående retning
Pt. er der på nuværende tidspunkt kun én brintstander på Sjælland, og den
er placeret i Korsør på Vestmotorvejen. Der er således endnu ingen brintstandere på Sydmotorvejen13, som udgør Femern-korridoren på den danske side.
Allerede i dag er der meget gennemkørende tung trafik i Vordingborg Kommune, og denne forventes kraftigt øget efter åbning af Femern Bælt-forbindelsen. Vordingborg Kommune har dermed alle forudsætninger for at blive
arnestedet for ”The internationally acknowledged Green Hub”, som OECD
efterspørger.
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VORDINGBORG
ERHVERVSFORENING
ANBEFALER:
//

at der udarbejdes en strategi til sikring af politisk opbakning fra
Christiansborg til etablering af en ny motorvejsstrækning mellem
Bårse og Næstved samt videre til Slagelse for at realisere den Sjællandske Motorvejstrekant mellem Køge, Slagelse og Bårse

//

at der snarest sættes arbejde i gang for at forberede udstykning
af jord ved afkørsel 39/Bårse til erhvervsområde, eventuelt qua
dispensationsansøgning til udstykningen. Det foreslåede erhvervsområde ved Bårse skal udvikles til at rumme større industri,
lagerfaciliteter og lignende

//

at der udarbejdes strategi, der sikrer størst muligt udbytte af de
potentialer og muligheder som et samlet motorvejssystem fra
nord til syd via Femern Bælt tunnelen tilbyder samt den vestgående forbindelse mod Fyn og Jylland.
Dette ved at udnytte de direkte beskæftigelsesmuligheder ved
selve anlægsarbejdet, ved aktivt at tiltrække relevante virksomheder, og ikke mindst tænke i synergieffekter i koblingen til de
mange grønne udviklingsprojekter, som er i området, til gavn for
både bosætning, erhverv og økonomisk vækst.

//

at der udarbejdes en strategi for, hvordan Business Park Vordingborg sammen med Vordingborg Havn og Klintholm Havn kan
blive del af en industriel klynge (The Green Hub) med fokus på
grønne investeringer og løsninger indenfor vedvarende energi og
brint-teknologi samt indenfor transport og logistik, og dermed
brande kommunen som det oplagte valg at investere i og/eller
lokalisere sig i, når man producerer og distribuerer løsninger til
den grønne omstilling.

//

at der ved planlægning og udstykning af nye erhvervsarealer skal
opstilles klausuler for igangsætning af byggeri (ét årig horisont)
og færdiggørelse af byggeri (3-årig horisont)

//

at afkørslerne udvikles til også at omfatte lettere industri samt udflytning af bynære virksomheder, der har fået brug for mere plads
og/eller synlighed.
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CASE //

LIGE MIDT I
DET HELE OG
TÆT PÅ
MOTORVEJEN
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Sikkerhed – sikkerhed og endnu mere sikkerhed. At

RelyOn Nutec har set på forskellige lokationer og ser

arbejde i høje havvindmøller ude til havs i al slags vejr

man på Sjælland og Lolland-Falster er der fra Vor-

kræver høj sikkerhed. Derfor skal alle medarbejdere have

dingborg lige langt eller lige kort til alt. Så i forhold til

sikkerhedstræning, og den skal jævnlig vedligeholdes.

beliggenhed og infrastruktur og motorvej er der kun 1
times kørsel til København – derfor var det interessant

Her kommer RelyOn Nutec ind i billedet. Det er verdens

og strategisk rigtigt for virksomheden at placere sig i

største udbyder af sikkerhedstræning til offshore bran-

Vordingborg.

chen. Det er olie og gas arbejdere, vindmølleteknikere
og søfolk der skal igennem kurser som førstehjælp,

Den nye trend er, at sikkerhedstræning skal foregå

brand og søredning – samt en lang række kurser i for-

så tæt på hvor virksomhederne er, som muligt. Så at

hold til sikkerhed.

trække folk til Esbjerg fra Østdanmark er blevet en svær
opgave ifølge RelyOn Nutec.

Lars Frederiksen er salgschef for RelyOn Nutec i Danmark. Efter en al for rolig tid på grund af Covid19 pande-

Taget godt imod

mien er der igen kommet fuld fart på sikkerhedstrænin-

RelyOn Nutec åbnede deres træningscenter 1. april i

gen over hele verden. Han er også manden, der er sat i

DGI-huset i Vordingborg, og det er gået godt med at

spidsen for satsningen med et nyt sikkerhedstrænings-

blive etableret på kort tid.

center placeret i Vordingborg.
”Vi har fra første dag oplevet en stor velvilje til at få nye
”Vi valgte Vordingborg, fordi den geografiske placering

virksomheder ind i Vordingborg Kommune. Vi har fra

er vigtig. Lige midt i det hele og tæt på motorvejen,”

erhvervslivet, fra Vordingborg Erhverv og fra alle inte-

siger Lars Frederiksen, salgschef RelyOn Nutec.

ressenter oplevet en modtagelighed hvor vi har følt os

Det er de store havvindmølleparker i Østersøen, byggeri-

velkommen,” siger Lars Frederiksen.

et af Femern tunnelen og nærheden til København, der
fik RelyOn Nutec til at åbne afdelingen i Vordingborg.
”Vordingborg har en strategisk perfekt placering for os,
og den giver os det bedste af alle verdener. Det er spot
on for en virksomhed som vores at ligge i Vordingborg.
Derfor var der heller ikke nogen alternativer rent forretningsmæssigt for os,” siger Lars Frederiksen.

Lars Frederiksen,
salgsdirektør
RelyOnNutec

BLÅ BOG
Navn:
Stilling:
Ansvarsområde:
Karriere:

Lars Frederiksen
Salgsdirektør
Danmark
A.P. Møller - Maersk 1996 – 2011
Falck Safety Services 2011 - 2018
RelyOn Nutec 2018
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Træningscenteret i Vordingborg er et såkaldt ”pop-up”

VALG AF VORDINGBORG

center og er en ny måde for RelyOn Nutec at etablere

Hvad lægger I vægt på, når I skal åbne nye steder?

sig på. Normalt bliver der bygget et nyt træningscen-

”Vi lægger vægt på, at der er et kundepotentiale, at der

ter, men i Vordingborg er det sket med udgangspunkt

er nogen der vil os og at tilgængeligheden er der. Det er

i eksisterende faciliteter. RelyOn Nutec har en strategi

det vi har set i Vordingborg og det kan gøre, at det bliver

om at være der hvor kunderne er og hvor de hurtigt kan

en succes,” siger Lars Frederiksen.

komme ind, når der er et behov og ud igen for den sags
skyld, når der ikke længere er et behov.

Det der har været det afgørende for valget af Vordingborg, er at det er det sted i Danmark det kommer til at

”Vi har en god aftale med DGI-huset. Vores kurser er

ske først, når vi taler offshore og havvind – og set ud fra

delt op i højderedning, brand og søredning. Vi bruger

de data og den viden vi har – så var det her stedet hvor vi

svømmehallen til alt hvad der handler om søredning.

skulle etablere os først,” siger Lars Frederiksen.

Vi har etableret et højderedningscenter sammen med
den lokale klatreklub, som har den ene del og vi har den

Når en virksomhed i en branche har etableret sig i et

anden del. Der er aftale om bespisning og overnatning

område, tiltrækker det så andre?

lokalt. For branddelen bruger vi brandstationen på den
anden side af vejen. Så der har været stor velvillighed

”Jeg er ikke i tvivl om at der er flere virksomheder i

til at få det placeret inden for en lille radius,” siger Lars

Esbjerg, der arbejder med Offshore og vind som i dag

Frederiksen fra RelyOn Nutec.

kigger mod Østdanmark, fordi der på sigt vil være et
kæmpe marked. Jeg tror at når man ser nogen tage

ARBEJDSPLADSER – HVAD GIVER DET?

beslutningen, så vil der følge andre med. Jeg tror der er

Virksomheden ansætter efter behov. Den ansætter efter

plads til alle når det først for alvor kommer i gang,” siger

en model med en fast stab af instruktører og mander op

Lars Frederiksen.

efter behov.
MIT BEDSTE RÅD:
”Vi har en pulje af folk vi kan trække på og ser hele tiden

Omstillingsparathed er vigtig og hvis du vil være med i

efter at finde folk i lokalområdet, der kan trænes til at

det her game, så skal du være klar til det.

blive instruktører,” oplyser Lars Frederiksen.
Det er typisk brandfolk, førstehjælpere, paramedicinere eller folk der arbejder offshore, der bliver ansat som
undervisere på deltid.

”

VORDINGBORG
HAR EN
STRATEGISK
PERFEKT
PLACERING FOR
OS, OG DEN
GIVER OS
DET BEDSTE AF
ALLE VERDENER.
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FAKTA OM RelyOn Nutec:
// Verdens største udbyder af
sikkerhedstræning
// Har kontor i 22 lande med i alt
32 træningscentre
// Hovedkvarter i Esbjerg

/
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5.2

HAVNENE I
VORDINGBORG KOMMUNE

- EN NY
INDUSTRIKLYNGE
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Vordingborg Erhvervshavn og Klintholm Havn spiller begge en central rolle
i dels den samlede erhvervsudvikling i Vordingborg Kommune og dels i et
langt større perspektiv i forhold til den grønne omstilling, hvor Vordingborg
Kommunes overordnede ambition1 er aktivt at bidrage til Regeringens målsætning om 70% reduktion af CO2 udledningen (målt ift. udledningen i 1990)
bl.a. qua omstillingen fra sort til grøn strøm.
Vordingborg Erhvervshavn er et centralt infrastrukturelt knudepunkt i forhold til både motorvejssystemet som via Femern Bælt tunnelen forbinder
det nordlige Skandinavien med Tyskland i syd, og i forhold til hele Østersøområdet. Klintholm Havn er tilsvarende centralt placeret i forhold til servicering af både danske, svenske og tyske havvindmølleparker i Østersøen.

PRÆSTØ
VORDINGBORG
HAVN

VORDINGBORG
STEGE
KLINTHOLM
HAVN

Til sammen udgør de to havne et strategisk energiknudepunkt, hvor udnyttelsen af hvor udnyttelse af overskudsstrøm fra sol og vind via nye Power-to-X
teknologier kan omdanne den grønne strøm til klimavenlige, CO2-neutrale
brændstoffer, der kan anvendes til den tunge transport til lands og vands.
En omstilling som er nødvendig, hvis Regeringens mål om 70% reduktion af
CO2 udledningen målt i forhold til niveauet i 1990 skal indfries.
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Ifølge Danske Havne2 står den danske transportsektor for udledning af ca. 14
mio ton CO2 pr. år, svarende til ca. 30% af den samlede danske CO2 udledning i 2020.

Heraf udleder:

// Lastbiler 1,7 mio. ton
// Indenrigssejlads ca, 0,8 ton
// Skibsfart i danske farvande ca. 8-9 mio. ton
Danmark er den femtestørste søfartsnation i verden og den syvendestørste
maritime industri med en samlet produktionsværdi på mere end 85 mia. kr.
årligt3 .
PtX brændstof vurderes i 2050 at kunne udgøre 2/3 af de globale skibsbrændstoffer og 1/5 af brændsler til vejtransport4. Med grønne brændsler menes brint, metanol, ammoniak og kerosan, som kan erstatte fossilt forbrug i
industri og i den tunge tansport til vands, til lands og i luften.5
Figuren nedenfor viser, hvordan råmaterialet i form af overskydende strøm
fra havvindmøller via elektrolyse kan omdannes til bl.a. brændsel i transportsektoren, og enten bunkeres til skibe eller tankes på lastbiler. Vordingborg
Havns lokalisering ved siden af Vordingborg Forsyning på Masnedø, hvor der
tidligere lå et kraftværk betyder, at den tidligere transformerstation og de
nødvendige kabelføringer stort set allerede er på plads.

Grøn elektricitet
fra fx hav- og
landvind eller
solceller

Grøn brint
kan bruges som grundstof,
brændstof eller energibære

H2

Elektrolyseanlæg
Brint udvindes
fra vand i
eldrevet
elektrolyseanlæg

Synteseanlæg

Brint kombineret med
kvælstof = ammoniak

Brint kombineret med
kvælstof = ammoniak

NH3
Kilde: Danske Havne
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Potentialet for udvikling af en industriklynge (a green hub) i Vordingborg
Kommune med fokus på grøn omstilling indenfor transportsektoren, er
dermed meget stort. Vordingborg Biofuel har allerede meldt sin ankomst fra
2024 og andre PtX virksomheder samt brintladerstationer udviser stor interesse for lokalisering i og tæt ved Vordingborg Havn.
Vordingborg Havns strategisk vigtige placering betyder, at Vordingborg Kommune har alle muligheder for at blive en strategisk vigtig aktør i Danmarks
positionering som førende indenfor udviklingen af PtX i Europa.
Det handler om:
Nærheden til motorvejsnet, Femern Bælt Tunnel og ved porten til
Østersøen, nem adgang til overskudsstrøm fra havvindmøller, et dansk
effektivt energisystem, en lokalisering skulder ved skulder med Vordingborg Energiforsyning, og kabelføring på plads
Desuden har Danmark en stærk tradition for OPP (Offentlig Private
Partnerskaber) og evnen til i fællesskab at udvikle visionære og innovative løsninger på tværs af brancher og sektorer.
Omstillingen fra fossile til grønne brændstoffer stiller endvidere krav til et forbedret distributionsnet og infrastruktur af tilgængelige bunkering- og laderstationer. PtX brændstoffer som ammoniak og brint har lavere energitæthed
end fossile brændstoffer, hvilket kræver hyppigere optankning, gældende for
både land- og skibstransport.
Vordingborg Havn og Vordingborg Kommune skal således medtænke udvikling af ny infrastruktur baseret på langt flere og bedre muligheder for el- og
brintladestandere langs de trafikale hovedårer til lands og til bunkering til
vands.
Samlet tegner der sig et stadigt tydeligere billede af Vordingborg Kommune,
hvor rammer og forudsætninger er til stede for erhverv, der vil den grønne
omstilling.
I det følgende beskrives de to vigtige erhvervshavne i kommunen med fokus
på deres udviklingsplaner og – potentialer.
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5.2.1

VINDEN
BLÆSER NY
ENERGI I
KLINTHOLM
HAVN
VORDINGBORG ERHVERVSFORENINGS
OVERORDNEDE ANBEFALINGER:
// AT VORDINGBORG KOMMUNE FORTSAT AKTIVT
SØGER DIALOG MED OG PÅVIRKNING AF
CHRISTIANSBORG POLITIKERE MED HENBLIK
PÅ AT FOR AT FÅ IGANGSAT UDBUD AF KRIGERS
FLAK NORD OG SYD
// AT KOMMUNEN, ERHVERVSLIV OG RELEVANTE
UDDANNELSESINSTITUTIONER SAMARBEJDER
OM TILTRÆKNING OG UDVIKLING AF RELEVANTE
UDDANNELSER, DER KAN SIKRE KVALIFICERET
ARBEJDSKRAFT TIL OFF SHORE VIND INDUSTRIEN OG RELATEREDE ERHVERV
// AT KOMMUNE OG ERHVERVSLIV AKTIVT SAMARBEJDER OM OPSØGNING OG TILTRÆKNING AF
INVESTERINGER OG RELEVANTE VIRKSOMHEDER, DER KAN REALISERE UDVIKLINGSPLANEN
FOR KLINTHOLM HAVN
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”

MULIGHEDERNE
ER STORE HER
PÅ KLINTHOLM HAVN.
DET GÆLDER OM AT
GRIBE BOLDEN, NÅR
DEN ER DER OG DET
ER DEN NU. DET GÅR
STÆRKT NU…”
Morten Andersen
direktør for MMA Offshore

Havvindmølle ved Kriegers Flak
Foto: Claus Lohmann

I den politiske energiaftale fra 2012 blev det besluttet, at der skulle etableres
en havvindmøllepark på Kriegers Flak i Østersøen. Klintholm Havn ligger kun
24 sømil fra Kriegers Flak, og er derfor attraktiv som servicehavn for denne og
kommende havvindmølleparker på grund af havnens strategiske placering
med kort sejltid og gode forhold.
Kriegers Flak havvindmøllepark er nu i drift med 72 havvindmøller1, og er
Skandinaviens største havvindmøllepark med en kapacitet til at dække et årligt elforbrug for cirka 600.000 husstande. Havvindmøllerne forventes at have
en levetid på 25 år og serviceres af det svenske energiselskab Vattenfall.
Derudover er Klintholm Havn servicehavn for det tyske energiselskab EnBW,
som servicerer havvindmølleparken Baltic II fra Klintholm Havn med 80 vindmøller i den tyske del af Østersøen. EnBW har indtil videre forpligtet sig til 10
års service fra havnen. Dermed er to vindmølleoperatører allerede placeret på
Klintholm Havn.
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STORT
POTENTIALE
FOR YDERLIGERE
VÆKST

Kriegers Flak kan udbygges med udbud af nye etaper, der kan placeres nord
og syd for den nuværende vindmøllepark på Kriegers Flak. Ligeledes er der
mulighed for udvidelse af den svenske del af Kriegers Flak – alle områder, der
ligger tæt på Klintholm Havn. Det indledende forarbejde er gjort, og områderne er velegnede til nye udbud på havvindmølleparker i Østersøen.
Det er kun en politisk beslutning, der mangler.
Også i den tyske del af Østersøen forventes Baltic havvindmølleparkerne at
blive udbygget, ligesom den svenske del af Kriegers Flak er kommet et stort
skridt nærmere realisering, efter Vattenfall i april 2021 af de skånske myndigheder fik godkendt deres miljøkonsekvensrapport (VVM)2

Klintholm Havn 2021 med
Vattenfall og EnBWs bygninger
yderst til højre i billedet
Foto: Claus Lohmann

Med både danske, tyske og svenske interesser i udbygning af havvindmølleparker i den vestlige del af Østersøen, forventes det, at flere nye operatører
på sigt vil efterspørge en placering på Klintholm Havn på grund af havnens
gunstige placering.
Flere vindmølleoperatører vil kræve en yderligere udvidelse af havnen, og
den udvidelse er beskrevet i Hvidbogen3 for Klintholm Havn. Der er tale om
en udviklingsplan i 3 etaper. En etape, der fokuserer på landturismen samt
lokale beboere, en etape som giver kapacitet til flere både i lystbådehavnen,
så havnebassinet i erhvervshavnen frigøres for lystbåde og endelig - tredje
etape - arealudvidelse af erhvervshavnen. Forberedelserne til udvidelsen af
havnen er igangsat efter en forventet bevilling fra kommunalbestyrelsen på
4,4 mio. kr.
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Illustration af Klintholm Havn,
der viser udviklingen af de enkelte etaper.
Kilde: Hasløv & Kjærsgaard

NYE
VIRKSOMHEDER
OG
JOBVÆKST
Den gunstige udvikling omkring havvindmøller, som har taget fart i Klintholm
Havn, spreder sig som ringe i vandet, og virker tiltrækkende for
andre aktører, der bidrager til jobskabelse.
Fx er MMA Offshore mandskabshotel lokaliseret i Klintholm Havn til servicering af EnBW’s operatører, og RelyOnNutec, der er verdens største udbyder af
sikkerhedstræning indenfor maritim-, bygge- og vindindustri etablerede sig i
maj 2021 i DGI Huset i Vordingborg, hvor de p.t. udbyder basic-sikkerhedskurser, men vil i fremtiden også kunne udbyde udvidede kurser, i bl.a. Avanceret
redning.
Tilsvarende er Baltic Sea Suppliers4 et netværk, der blev etableret i 2018 og
består af virksomheder, der er klar til at assistere og servicere de vindmølleoperatører, der driver de store havvindmølleparker i Østersøen. Baltic Sea
Suppliers er et “One Point Of Contact” netværk og består af godt 50 virksomheder, der er beliggende i Vordingborg, Faxe, Stevns og Guldborgsund
kommuner. Målet med leverandørerne i Baltic Sea Suppliers er at levere et
komplet sortiment af onshore og offshore-tjenester samt systemløsninger til
de vigtigste interessenter, der er involveret i projekter i Østersø regionen.
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Af tabellen nedenfor fremgår estimering af den direkte og afledte jobskabelse
af udviklingen omkring havvindmøller. Denne beregnede beskæftigelseseffekt er baseret på opfølgende beregninger af Hvidborgen for Klintholm
Havn og tager udgangspunkt i antallet af mulige operatører på havnen.
Nu hvor to operatører – Vattenfall og EnBW – er i drift, viser estimaterne sig at
holde stik, idet de to operatører til sammen beskæftiger ca. 70 arbejdstagere5.
Hvad angår Kriegers Flak nord og syd er håbet, at der gives ”grønt lys” fra
Christiansborg indenfor det kommende år. Samtidig forekommer det ikke
urealistisk, at nye svenske eller tyske havvindmølleparker i Østersøen vil blive
vedtaget og realiseret i perioden frem mod 2030. I så fald kan Vordingborg
Kommune se frem til 4-5 operatører i Klintholm Havn med der tilhørende
skatteprovenu til kommunen.

Estimering af kommende beskæftigelseseffekter i Klintholm Havn*
Type jobs*

Faktor

To
Fire
operatører operatører

Seks
operatører

1

70

140

210

Jobs hos service leverandører

0,3

21

42

63

Afledte jobs

0,6

42

84

126

133

266

399

6.650.000

13.300.000

19.950.000

Jobs hos operatører**

Total
Årligt skattegrundlag jobs x kr. 50.000 (estimeret)***
*

De her estimerede beskæftigelseseffekter af konkrete indsatser er udover den almindelige konjunkturbestemte beskæftigelsesudvikling, som i
perioden 2016-2019 var på ca. 8% i Vordingborg Kommune.
** Klintholms Havn lokalisering sandsynliggør at langt størstedelen af de skabte jobs, vil blive varetaget af borgere bosat i Vordingborg Kommune.
*** Det estimerede skatteprovenu er efter afholdte omkostninger til at servicere de pågældende borgere.

VÆSENTLIGT
BIDRAG TIL DEN
GRØNNE
OMSTILLING

Samtidig er udviklingen af Klintholm Havn med fokus på vedvarende energi
et væsentlig bidrag til ambitionen om at udvikle Vordingborg Kommune som
ny industriel klynge (Green Hub) med fokus på omdannelse af overskudsstrøm til CO2 neutrale brændsler til anvendelse i den tunge transport både
til lands og til vands. En realisering der kommer et stort skridt nærmere med
lokaliseringen af Vordingborg Biofuel på Vordingborg Havn i 2024.
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Klintholm Havn, Møn og hele kommunen kan opnå stort udbytte
af Klintholms potentiale som servicehavn for havvindmølleparker i
Østersøen. Det sker gennem vækst i såvel eksisterende som nyetablerede virksomheder og skabelse af varige arbejdspladser.
Den kommende proces skal derfor understøtte en udvikling, som på
bæredygtig og balanceret vis gavner både erhverv, bosætning,
fiskeri, turisme og natur.

VORDINGBORG
ERHVERVSFORENING
ANBEFALER:
POLITISK PÅVIRKNING

//

at Vordingborg Kommune aktivt søger dialog med og påvirkning af Christiansborg politikere med henblik på at for at få
igangsat udbud af Krigers Flak Nord og Syd

//

SIKRING AF KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT
at kommunen, erhvervsliv og relevante uddannelsesinstitutioner samarbejder om tiltrækning og udvikling af relevante
uddannelser, der kan sikre kvalificeret arbejdskraft til off shore
vind industrien og relaterede erhverv, såsom en uddannelse til
vindmølleoperatør, andre typer tekniske uddannelser som elektrikere samt proces- og industrioperatører

//

at der aktivt arbejdes på at tiltrække folkeskolens afgangselever
til erhvervsuddannelser indenfor byggeri og industri til sikring
af kvalificeret arbejdskraft i kommunen.

//

at de lokale håndværksvirksomheder prioriterer at medarbejdere bliver efteruddannet med sikkerhedsuddannelser (GWO)
til at kunne varetage arbejde på fx vindmøllerne samt de øvrige
store anlægsarbejder i området

//

SAMARBEJDE TIL VÆKST OG JOBSKABELSE
at kommune og erhvervsliv aktivt samarbejder om opsøgning
og tiltrækning af investeringer og relevante virksomheder, der
kan realisere udviklingsplanen for Klintholm Havn

//

at erhvervslivet aktivt søger samarbejde med vindmølleoperatørerne med henblik på, at flest mulige opgaver varetages af
lokale virksomheder, gerne qua Baltic Sea Suppliers.

//

DEN GRØNNE OMSTILLING
at der udvikles en ”GRØN” vækststrategi med henblik på at tiltrække, udvikle og vækste virksomhed(er) indenfor grøn omstilling.

//

at alle aktører, kommune og erhvervsliv aktivt bidrager til den
positive grundfortælling om Vordingborg Kommune, der går
forrest i den grønne omstilling (The green hub)
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CASE //

FAKTA OM
MMA OFFSHORE:
// Mandskabshotel med 25 værelser
// Hotel udlejet i 10 år til EnbW
// 5 nye arbejdspladser

VI VIDSTE DER VAR
RØRE I ØSTERSØEN
Morten Andersen – indehaver af Marina Park på

Michael købte Marina Park i Klintholm Havn – kom der

Klintholm Havn og MMA Offshore - er en travl mand.

for alvor gang i et erhvervseventyr.

Ikke bare med at drive forretningen, men også med hele

Dildofabrikken er lukket i dag og omdannet til fitnes-

tiden at tænke stort og se fremad.

scenter, negleklinik og lager. Og på Klintholm Havn er
der sket store forandringer.

Det er september og selvom turistsæsonen burde være
gået på hæld, er der fuld gang i bookningerne på Marina

”Vi havde en drøm om at bygge Marina Park om og

Park i Klintholm Havn. Gæsterne strømmer til og der er

skabe et luksusvandrerhjem for dem, der var på van-

travlt.

dring på Camønoen. Det viste sig hurtigt, at vi var nødt
til at tænke endnu større og udvide forretningen,” siger

Skråt overfor ligger det nybyggede MMA Offshore

Morten Andersen.

mandskabshotel. Det er også fuldt booket de næste 10
år. Men gæsterne (vindmølleteknikerne fra tyske EnbW,

Og det blev større – meget større end Morten Andersen

der skal servicere Baltic 2 vindmølleparken) er ikke kom-

oprindeligt forestillede sig.

met endnu på grund af Covid19 pandemien.
”Vi vidste, at der var røre i Østersøen med vindmølleI hotellets køkken og opholdsrum med udsigt ud mod

parkerne og begyndte at tænke fremad. I 2017 kom der

havnen den ene vej og naturskønt sø-område den an-

en henvendelse fra kabelfirmaet NKT, der skulle bruge

den vej, sidder Morten Andersen for en gangs skyld ned

overnatning til deres medarbejdere, der skulle trække

og giver sig tid til at fortælle om de nye erhvervsmulig-

kabler på Kriegers Flak,” siger Morten Andersen.

heder, som vindmøllerne har givet til Klintholm Havn.

Det endte med 17 overnattende personer i ni måneder.

Historien om igangsætteren og erhvervsmanden Mor-

Hermed var kimen lagt til det der i dag er blevet til MMA

ten Andersen begyndte på en trist baggrund i 2014. Han

Offshore forretningen.

arbejdede som tømrer, men fik konstateret slidgigt i
hofterne og kunne ikke længere klare det fysisk hårde

Det nye mandskabshotel til EnbWs vindmølleteknikere

arbejde.

er bygget færdigt og står klar med 25 værelser, der alle
er lejet ud de næste 10 år til EnbW. Det giver beskæfti-

Men så startede Morten forfra – og gennem først købet
af Nordens største dildofabrik i Tappernøje sammen
med broderen Michael og senere i 2015, da Morten og
48
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gelse til 5 personer.

”Det gælder om at se muligheder og handle på dem. Du

”Spring ud i det og du skal have drivet til at arbejde 80-

skal handle fra start, når du får henvendelsen og du skal

90 timer om ugen og det er alle dage året rundt. Jeg har

reagere på det med det samme. Ikke vente en uge. Sig

ikke holdt ferie siden 2014 – det er bare at klø på hvis du

ja – og løs problemerne bagefter,” siger Morten Ander-

vil fremad,” siger Morten Andersen. Han har dog lovet

sen.

konen, at det snart er tid til ferie sammen, hvor mobilen
er slukket.

Når udvikling og forandring skal gå hurtigt, er det vigtigt
med et godt samarbejde med kommunen. Her fremhæ-

STOR BETYDNING FOR KLINTHOLM HAVN

ver Morten Andersen, at samarbejdet med Vordingborg

Udviklingen på Klintholm havn de senere år har haft stor

Kommune har været meget positivt.

betydning, mener Morten Andersen.

”Der har været masser af forhindringer og dem har vi

”Det betyder meget mere end man regner med. Hvis vi

løst henad vejen. Da vi skulle bygge mandskabshotellet,

ser på Marina Park og hele feriecenteret: Hvis ikke der

ønskede tyske EnbW at få kommunen med ind over i

var nogen der havde turdet at bygge den feriepark, så

processen og det var positivt. Det har betydet alt – hvis

havde havnen været helt død i dag. Jeg tror, det har

ikke tingene havde kunnet gå så hurtigt havde det her

betydet meget for havnen, at vi har været de aktører vi

hotel ikke stået her i dag og været klar. Vi var under tids-

har været for at få den udvikling, vi ser havnen har taget

pres, og kommunen var gode til at hjælpe,” siger Morten

i dag,” siger Morten Andersen.

Andersen.
Det stopper ikke her for Morten Andersen. Han har
KLAR VISION

planer om at lave to restauranter i tilknytning til Marina

”Visionen for MMA Offshore er meget enkel: Vi vil være

Park og et kagehus til næste sæson.

ankerpunktet for al onshore services for vindmølleope-

”Jo mere vi får skabt jo mere turisme og jo flere tilflytte-

ratørerne. Det er mad, transport, indkvartering, læge- og

re får vi. Det gælder om at have noget åbent hele året,”

sygehuskontakt… alt hvad de har brug for, når de er i

siger Morten Andersen.

land. Vi vil stå for al onshore service på Klintholm Havn,”
siger Morten Andersen.

Og vindmøllerne… her er der også yderligere planer
i gang ifølge Morten Andersen: ”Vi er stadig i gang i

Morten Andersen er ikke kommet sovende til succes.

Klintholm og jeg har masser af ideer. Her bliver det stør-

Udover at være god til at se muligheder og gribe dem

re og andre steder i Danmark kommer der også til at ske

på de rigtige tidspunkter, har han også arbejdet hårdt

ting. Vi arbejder med på andre projekter og vi har lært at

og meget for at gennemføre dem.

alt med vindmøller tager tid.”

BLÅ BOG
Navn:
Karriere:

Mit bedste råd:

Morten Andersen
Vokset op i Præstø
Uddannet tømrer
Selvstændig tømrermester
1997-2002
”Det gælder om at se muligheder og handle på dem. Du
skal handle fra start, når du får
henvendelsen og du skal reagere på det med det samme.
Ikke vente en uge. Sig ja – og
løs problemerne bagefter”.
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5.2.2

VORDINGBORG
HAVN – DEN
BÆREDYGTIGE
ERHVERVSHAVN
VORDINGBORG ERHVERVSFORENINGS
OVERORDNEDE ANBEFALINGER:

// AT VORDINGBORG KOMMUNE FORTSAT AKTIVT
UNDERSTØTTER OG SAMARBEJDER MED VORDINGBORG HAVN FOR MÅLRETTET AT SKABE
GODE VILKÅR FOR DE EKSISTERENDE KUNDER
SAMT FOR AT STYRKE ERHVERVSVIKLINGEN OG
DERMED TILTRÆKKE NYE VIRKSOMHEDER.
// AT DER ARBEJDES PÅ AT GØRE VORDINGBORG
HAVN TIL EN STÆRK PLATFORM FOR YDERLIGERE UDVIKLING OG ACCELERATION AF DEN
GRØNNE OMSTILLING PÅ BASIS AF VEDVARENDE ENERGIKILDER, BRINTTEKNOLOGI OG PTX.
// AT SÅVEL VORDINGBORG KOMMUNE SOM ERHVERVSFORENINGEN I FÆLLESSKAB BIDRAGER
TIL BRANDING AF VORDINGBORG HAVN SOM
BÆREDYGTIG VÆKSTMOTOR OG KRAFTCENTER FOR HELE REGIONEN, DER KAN TJENE TIL
INSPIRATION OG BIDRAGE MED ERFARING OG
KNOWHOW TIL BÅDE DE DANSKE OG INTERNATIONALE HAVNE
50
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Vordingborg Havn er en moderne erhvervshavn, tæt på København og med
en god infrastruktur tæt på motorvejsnettet. Havnen er placeret på Masnedø
mellem Vordingborg og Nordfalster og er i gang med at udvikle sig til en af
Sjællands største og mest attraktive havne. Med kun en times kørsel til København, tæt på motorvejsnettet og med en god infrastruktur, skaber havnen
gunstige rammer – transportmæssigt og tæt på relevante markeder - både
for virksomheder og kunder.
Havnen er under udvikling til at være en regional erhvervs- og transporthavn
til modtagelse og afskibning af en række forskellige godstyper, herunder mulighed for anløb af skibe med stor dybgang.
Havnen var tidligere en mindre havn, der primært blev brugt til ind- og udskibning af korn og foderstoffer. Den har på en kort årrække udviklet sig til en
stor erhvervshavn, der kan håndtere store mængder af bulk inden for korn og
foderstoffer, råstoffer, gødning og andre varegrupper, svarende til en årlig tonnage på ca. 1 mio. tons. Søjlediagrammet nedenfor viser – målt på godsom-

”

Den grønne udvikling og de
bæredygtige perspektiver inden
for den maritime branche er
uomgængelige. Det er den vej vi
som erhvervshavn skal gå. Hvis
vi kan være med til at bidrage
til modernisering og klimaoptimering af transportsektoren i
Europa med bl.a. fokus på P2X
og alternative energikilder, så ser
potentialet for at Vordingborg
Havn kan blive en slags gateway
til Østersøen rigtigt lovende ud.
Citat CEO, Jan-Jaap Cramer

sætning – den udvikling, som Vordingborg Havn er i gang med, hvor havnen
på 5 år har udviklet sig fra at være den mindste blandt de fem havne, målt på
godsomsætning, til at være den næststørste efter Køge Havn.
Vordingborg Havn er dermed ved at udvikle sig til at blive en af Sjællands
største og mest attraktive erhvervshavne.

Godsomsætning i 1000 ton
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Kalundborg Havn
Næstved Havn
Nakskov Havn
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Kilde: Danmarks Statestik
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VORDINGBORG
HAVN HAR VOKSEVÆRK

Havnens udviklingsstrategi består af en havneudvidelse i flere etaper – hvor
de tre første etaper er gennemført og fase 4 er godkendt og i gang. Strategien
har fokus på tilføjelse af yderligere erhvervsarealer, herunder det areal, som for
indeværende anvendes af Storstrømsbro-byggeprojektet.

2021

2013

2017

45.000

133.000

275

433

1200

1360

Vanddybte i meter

6,5-6,8

7,5

10,40

10,40

Godsomsætning i tons/år

240.000

501.000

1.000.000

> 1.000.000

Fakta om udviklingen af Vordingborg Havn
Havneareal i m2
Kajanlæg i meter

2026

Ca. 200.000 Ca. 425.000

Når 4. etape er gennemført - senest i 2026 - vil der være tilføjet yderligere ca.
225.000 m2 i havnens sydlige del, som vil give mulighed for at nye virksomheder kan etablere sig på havnen. Den nye kaj vil kunne bruges til udskibning af
Vordingborg Havn,
august 2021
Foto: Claus Lohmann

BÆREDYGTIGT
FOKUS

nye varegrupper og fx RoRo skibe (rullende materiel og rullende sværgods).

Vordingborg Havn har et stort fokus på bæredygtig udvikling og cirkulær
økonomi. Derfor er den 4. del af havneudvidelsen – som er igangsat medio
2021 – et såkaldt nyttiggørelsesprojekt (jf. VVM-godkendelsen) med fokus på
genanvendelse og bæredygtighed.
Nyttiggørelsesprojektet, som skal resultere i en udvidelse af havnearealet med
225.000 m2, omhandler anvendelse af overskudsjord fra diverse projekter
samt andre affaldsfraktioner som fyldmaterialer i stedet for rene råstoffer.
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Etableringen af havneudvidelsen med overskudsjord medfører et mindre forbrug af rene råstoffer, som er en ikke-fornybar ressource. Det giver derfor god
mening, at naturbundne råstoffer i videst muligt omfang erstattes af affaldsprodukter.
Anlægsprojekt bygges af M.J. Eriksson A/S i samarbejde med
Norrecco og arkitekt- og ingeniørrådgiverfirmaet, Sweco.
Genanvendelse af materialer til havneudvidelsen har positiv effekt både i form af CO2 reduktion og økonomisk, idet der
ligger en væsentlig besparelse i, at materialerne ikke skal
fragtes til havnen udefra, men er hentet i eget område og fra
nabokommuner.
Vordingborg Havn er en kommunal selvstyrehavn, og er
medlem af brancheorganisationen Danske Havne, der har en
ambitiøs vision for deres grønne omstilling:
”Danmark er i 2030 en verdensførende nation inden for omstilling til PtX-brændsler, og de danske erhvervshavne tilbyder
havneinfrastruktur til at understøtte PtX-brændsler til skibe
og lastbiler”
Dette skal ske gennem følgende tre målsætninger

// En emissionsfri havn
// Understøttelse af den cirkulære økonomi
// Understøttelse af grøn adfærd hos kunderne
Vordingborg Havn arbejder aktivt med tre af FN’s verdensmål
(målene 7, 9 og 13) og ser det som sin pligt at bidrage positivt til
den grønne omstilling.

Maskiner fra M.J. Eriksson i gang med arbejdet

Havnen har endvidere deltaget i EU’s Interreg Program Dual Ports1, som
støtter bæredygtig havneudvikling og deltager aktuelt i AEGIS2 forskningsprojektet under EU’s Horizon 2020 program samt EU Intereg projektet Incone603,
der alle på forskellig vis omhandler digitalisering og effektivisering af søtransport til minimering af landtransport og reduktion af klimamæssige
påvirkninger.

/
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BESKÆFTIGELSESEFFEKTER AF
UDVIKLINGEN PÅ
VORDINGBORG
HAVN

Med udvidelse af havnearealet samt overtagelse af den grund, hvor Storstrømsbrobyggeprojektet i dag holder til, bliver der mulighed for lokalisering
af nye virksomheder på havnen. Et realistisk bud omhandler:

// Vordingborg Biofuel (etableres i 2024)
// Endnu en PtX virksomhed
// En ny bygge & anlægsvirksomhed med fokus på genanvendelse af
byggematerialer

// En ny terminal
// En ny virksomhed indenfor maritim service
// Udvidelse af Vordingborg Shipping
// Udvidelse af Dansk Natursten
// Samt merbeskæftigelse i eksisterende virksomheder på havnen, hos fx
DLG og Baltic Shipping

Frem mod 2030 kan det hermed sandsynliggøres, at der i Vordingborg Havn
kan blive skabt 147 nye fuldtidsjob. Med en antagelse om, at 104 af disse jobs
– svarende til 70% – vil blive varetaget af medarbejdere , der er bosat i kommunen, giver det mulighed for et skatteprovenu på kr. 5.223.7074. Heriblandt kan
der forventes at være nye tilflyttere til kommunen i forbindelse med ansættelse i et af de nye jobs.

Estimering af mulige beskæftigelseseffekter
ved kommende virksomhedslokaliseringer i Vordingborg Havn*
Estimering af mulig samlede beskæftigelse

2021

2025

2030

10

54

63

6

68

84

16

122

147

Direkte beskæftigede bosat i Vordingborg Kommune

7

38

63

Indirekte beskæftigede bosat i Vordingborg Kommune*

4

48

84

Samlet beskæftigelseseffekt i Vordingborg Kommune

11

87

104

579.005

4.331.852

5.223.707

Samlede direkte beskæftigelseseffekt
Samlede indirekte beskæftigelseseffekt**
Samlet beskæftigelseseffekt (afrundede tal)
Heraf beskæftigede bosat i Vordingborg Kommune(70%)***

Estimeret skatteprovenu, jobs x kr. 50.000 (løbende priser)****
*

De her estimerede beskæftigelseseffekter af konkrete indsatser er udover den almindelige konjunkturbestemte beskæftigelsesudvikling, som i
perioden 2016-2019 var på ca. 8% i Vordingborg Kommune
** Den indirekte beskæftigelse er beregnet ud fra den angivne multiplikator for den gældende branche, angivet af Danmarks Statistik.
Afrundede tal.
*** 70% svarer til den andel af Vordingborg Kommunes nuværende beskæftigelse, der udføres af borgere, der bor i kommunen.
**** Det estimerede skatteprovenu er efter afholdte omkostninger til at servicere de pågældende borgere
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Udviklingen af Vordingborg Havn på både land- og søside til en moderne regional
erhvervshavn, transportcenter og vækstmotor giver betydelige vækst- og udviklingsmuligheder i form af nye forretningsområder, nye virksomheder og et stort
fokus på bæredygtighed, som vil få betydning for ikke kun Vordingborg Kommune, men hele Sydsjælland.

VORDINGBORG
ERHVERVSFORENING
ANBEFALER:
//

Vordingborg Havn for målrettet at skabe gode vilkår for de eksisterende
somheder.
TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER
at der arbejdes aktivt for at udvikle havnearealet til at tiltrække nye typer
virksomheder, der beskæftiger sig med bæredygtig nyttiggørelse og genanvendelse af jord samt industri- og byggeaffaldsprodukter

//

at der arbejdes aktivt for at landarealet med tilhørende bygninger – den
tidligere gartnerigrund – hvor Storstrømsbro-projektet i dag er lokaliseret
inklusiv den specialbyggede sværdgodskaj til håndtering af særligt tungt
materiale, kan overtages af Vordingborg Havn, når den ny Storstrømsbro
står færdig.

//

Vordingborg Havns miljøvenlige belysningssystem har
givet en økonomisk besparelse på 10% på drift/anlæg og
reduceret CO2 udslippet med
20%.

at Vordingborg Kommune aktivt understøtter og samarbejder med
kunder samt for at styrke erhvervsviklingen og dermed tiltrække nye virk-

//

FAKTA
DER
TÆLLER

VIDSTE
DU?
Vordingborg Nordhavn er en
yderst smuk naturhavn for
lystbåde og kendt for at have
en af de flotteste indsejlinger
mod byens vartegn, Gåsetårnet, der knejser over ruinen af
Valdemar Atterdags middelalderslot. Når du lægger
til i Vordingborg Nordhavn,
lægger du til for foden af
Danmarks historien

at der arbejdes aktivt for at der på arealet kan at etableres en klynge med
erhvervslejemål til det maritime erhverv såsom maskinservice, maritim
udstyrsindustri, maritim service (forsikring, klassifikationsselskaber), håndtering af flydende gods mv.

//

at udvidelsen af Vordingborg havn til lands og vands udnyttes til at give
nye muligheder for virksomheder inden for logistik- og shippingbranchen,
arbejdstunge havnevirksomheder og virksomheder der kræver havnenærhed.

//

at baglandet indrettes, så der kan parkeres/opbevares rullende materiel
og køretøjer i kortere og/længere tid til fx omlastning af gods til og fra den
landbaserede infrastruktur.
VORDINGBORG HAVN

//

SOM STÆRK PLATFORM I DEN GRØNNE OMSTILLING
at Vordingborg Havn udvikles til at blive en stærk platform for yderligere
udvikling og acceleration af den grønne omstilling på basis af vedvarende
energikilder, brintteknologi og PtX, og dermed som udskibningshavn for
biobrændsler (bunkering) til brug for skibsfart og -transport

//

at Vordingborg Kommune udarbejder plan for elektrificering af havnen
qua relevant kabelføring/etablering af laderstation på havnen og på
landsiden som leverandør af grøn strøm til bl.a. brint-ladestandere langs
Femern-korridoren.

//

at såvel Vordingborg Kommune som Erhvervsforeningen i fællesskab
bidrager til branding af Vordingborg Havn som bæredygtig vækstmotor og
kraftcenter for hele regionen, der kan tjene til inspiration og bidrage med
erfaring og knowhow til de danske havne og internationale havne

/
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CASE //

VORDINGBORG
LIGGER DET
PERFEKTE
STED
56
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Grøn biometanol produceret af halm skal være det næ-

moderne faciliteter på Vordingborg Havn er baggrun-

ste store erhvervseventyr i Vordingborg Kommune.

den for at Peter Stabell har valgt at placere den kommende milliardinvestering i Vordingborg Kommune.

Ambitiøse udviklingsplaner fra den nye virksomhed Vordingborg Biofuel kan for alvor slå kommunens position

”Der er et erhvervsmiljø omkring havnen, der passer til

fast som centrum for den grønne omstilling.

den type virksomhed, som vi vil lave. Så for os handler
det om logistik i forhold til at komme af med vores varer,

Det er Peter Stabell, der som direktør for Vordingborg

være i nærheden af råvarerne og samtidigt være i en

Biofuel, står bag planerne, der kræver en investering på

kommune - Vordingborg - der har en grøn profil,” siger

2 milliarder kroner og vil give 25 nye faste arbejdsplad-

Peter Stabell, der er direktør for Vordingborg Biofuel.

ser på den grønne brændstoffabrik, der skal placeres på

Biometanol fremstilles af halm, der gennem en gæ-

Vordingborg Havn.

ringsproces omdannes til biogas. Derefter sættes der
”strøm” til biogassen, der omdannes til flydende bio-me-

”Vi er et udviklingsprojekt, der arbejder på at bygge en

tanol. Bio metanol anvendes som tilsætningsstof til

af verdens største grønne biobrændstof fabrikker på

brændstof til skibe, lastbiler og fly.

havnen i Vordingborg,” siger Peter Stabell.
Det er halm, der er den primære råvare til at lave biobrændstoffet metanol. Netop nærheden til store mængder overskudhalm fra kornmarkerne på Sydsjælland og
Lolland-Falster og den strategisk gode beliggenhed og

BLÅ BOG
Navn:

Peter Stabell

Karriere:

Advokatbaggrund med en
årrække i store internationale
energivirksomheder med erfaring indenfor projektudvikling
af vedvarende energiprojekter
on- og offshore.

Mit bedste råd:

Skab klare og tydelige rammer
for etablering og drift af virksomheder og engagér administrationen aktivt i virksomhedernes ønsker og behov med
det formål at skabe dialog
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”

VI ER HER I VORDINGBORG
FORDI HER ER LOGISTIKKEN
RIGTIG GOD, MEN VI KUNNE
SÅDAN SET VÆRE OVER HELE
VERDEN OG DET ER
OGSÅ VORES PLAN

KOMMUNE MED GRØN PROFIL

kendelser, forventes anlægget at stå færdigt ved udgan-

Ifølge Peter Stabell var valget af Vordingborg nemt.

gen af 2024. Anlægsinvesteringen forventes at blive ca.

”Vordingborg kommune har en grøn profil og de tænker

2 mia. kr.

langsigtet i forhold til implementering af grønne energikilder. Vi skal bruge halm som primær råstof og det

”Det er vores vision at vi vil være en biobrændstofprodu-

sekundære råstof til vores produktion er strøm og der er

cent. Vi er her i Vordingborg fordi her er logistikken rig-

mange vedvarende energianlæg på vej i Vordingborg

tig god, men vi kunne sådan set være over hele verden

Kommune. Der er generelt et positivt erhvervsklima for

og det er også vores plan. Den teknologi vi laver kan sag-

den grønne omstilling,” siger Peter Stabell.

tens eksporteres. Vi kan eksportere vores viden til andre
lande baseret på den teknologi vi har her i Vordingborg,”

Vordingborg Biofuel er en udviklingsvirksomhed, der

siger Peter Stabell.

skal etableres på Vordingborg Havn. Det kræver en lang
række forundersøgelser og godkendelser. For Peter

For Vordingborg Biofuel er det vigtigt med lokal opbak-

Stabell er det afgørende for den proces, at der er et godt

ning i etableringsfasen.

erhvervsklima i kommunen for at det skal lykkes:
”Vi kommer som ny virksomhed til Vordingborg og skal

”Vi kommer og vil gerne lave nye arbejdspladser. Vi har

i gang med at etablere en industriproduktion. Det kan

også et behov for at der nogle støttefunktioner omkring

kun lade sig gøre hvis der er et godt erhvervsklima og at

os. Det vil sige, at hvis man uddanner sig og gør sig klar

vi har de rette underleverandører på service siden. Det

til at hjælpe sådan nogen som os, så er der mulighed for

kræver også at der et politisk klima der støtter op om

at man kan øge væksten i Vordingborg erhvervsmæs-

det her, og at byen og kommunen ser fordele i det her,”

sigt. Både med flere uddannelsesmuligheder og flere

siger Peter Stabell.

borgere der flytter til byen,” siger Peter Stabell.

VORDINGBORG ER FØRSTE STOP
Det er ambitionen at Vordingborg er første station for
Vordingborg Biofuel. Hvis virksomheden opnår alle god-
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FAKTA OM
VORDINGBORG BIOFUEL:
// Årlig produktion: 200.000 tons
metanol
// 300.000 tons halm
// 35 tons halm i døgnet
// 25 faste stillinger samt op til
300 job i afledte erhverv
// 2 milliarder kroner i anlægsinvestering

/

59

5.3

DER HVOR VI
BOR – MÅ I
GERNE KOMME
PÅ BESØG

VORDINGBORG ERHVERVSFORENINGS
OVERORDNEDE ANBEFALINGER:

// AT DER ETABLERES EN TASKFORCE BASERET PÅ
BREDT SAMARBEJDE, HVIS FORMÅL DET ER AT
BIDRAGE TIL UDVIKLING OG KVALITETSSIKRING
AF STÆRKE PROJEKTER, SOM F.EKS. ET KITESURFINGCENTER VED FARØ, SAMT BIDRAGE MED
MEDFINANSIERING OG/ELLER HJÆLPE TIL AT
REJSE PENGE OG SØGE BEVILLINGER.
// AT VORDINGBORG KOMMUNE I AL POLITISK
TÆNKNING OG PLANLÆGNING LIGESTILLER DE
TRE KØBSTÆDER.
// AT VORDINGBORG KOMMUNE FREMADRETTET
ARBEJDER LANGT MERE HELHEDSORIENTERET
OG STRATEGISK VED AT SAMTÆNKE TURISME,
ERHVERVSUDVIKLING, DETAILHANDEL, IDRÆT,KULTUR OG FORENINGSLIV SAMT INFRASTRUKTUR.
60
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Turismen er et vigtigt erhverv i Vordingborg Kommune – både erhvervsmæssigt med mange arbejdspladser og økonomisk omsætning og især med udgangspunkt i Møn, hvor de internationale brands - UNESCO Biosfære-område,
Dark Sky og UNESCO Verdensarv på Møns Klint1 – skaber opmærksomhed og
tiltrækker turister.
Hertil kommer vandreruten Camønoen, tirsdagsmarkeder i Stege og – måske
en ny naturnationalpark ved Ulvshale Skov2 på sigt.
Men Vordingborg Kommune har så meget mere end Møn at tilbyde turisterne:

// tre købstæder; Præstø, Stege og Vordingborg med hver deres unikke lokaliteter, detailhandel, events og oplevelser og med hyggelige havnemiljøer

// Danmarks længste kystlinje på 385 km og masser af skøn natur med unik
biodiversitet, der indbyder til fysiske aktiviteter, ”aktiv ferie” og gode
vandreture

// historiske mindesmærker med Danmarks Borgcenter om Kong Valdemars
middelalderborg, Gåsetårnet og Gøngemarkedet i Lundby
Turismen er præget af mange endagsturister og en relativ lav omsætning pr.
gæst
Vordingborg Kommune som rejsedestination, er et område med autenticitet,
nærhed, skøn natur, hyggelige købstæder og gode fødevarer. Som VISM også
gør opmærksom på; ”Det vi sælger, er vi selv”3, hvilket i rigt mål blev bekræftet
gennem de mange interview der ligger til grund for denne erhvervsmasterplan.
Vordingborg Erhvervsforening mener, at turismeerhvervet i Vordingborg
Kommune har udviklingsmuligheder til langt mere vækst og jobskabelse –

”

JEG TROR DET ER
VIGTIGT AT VI FÅR
SKABT ARBEJDSPLADSER, DER ER GODE
OG BÆREDYGTIGE OG
SKABT EN ELLER FLERE
VIRKSOMHEDER, HVOR
FOLK FØLER AT HER
KAN VI GODT LIDE AT
VÆRE OG VIRKSOMHEDER, SOM FOLK ER
STOLTE AF.
JEG TROR, AT DET ER
VIGTIG AT SKABE
ARBEJDSPLADSER PÅ
EN Ø SOM MØN, HVOR
VI DEMOGRAFISK ER
UDFORDRET – AT VI
FÅR SKABT NOGLE
MULIGHEDER, SÅ FOLK
KAN SKABE SIG ET LIV.

reel ”gamechanger” potentiale – gennem realisering af store turistprojekter,
gennem udnyttelse af mulighederne ved vores lange kyst og gennem en
langt bedre branding af vores område. Dette uddybes i det følgende.

Christian Petersen
Direktør
Hotel Residens Møen

TAL, DER TÆLLER
Destination SydkystDanmark havde i 2020 1.027.000 kommercielle overnatninger på større overnatningssteder4 , hvilket var 44.000 færre end i 2019,
svarende til et fald på 4,1%, hvilket tilskrives Covid 19-pandemien.
Vordingborg Kommune havde i 2020 395.394 kommercielle overnatninger på
større overnatningssteder, hvilket udgjorde en andel på 38,5% af det samlede
antal i hele destinationen. I året inden 2019 var antallet 399.844, hvilket betyder at Vordingborg Kommune oplevede et fald på blot 1,1% ift. 2019.
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Hvad angår mindre overnatningssteder i Destination SydkystDanmark5, så
fremgår det af tabellen nedenfor:

// At der er registreret 65.268 overnatninger på de mindre overnatningssteder i 2020. Sammenlignet med 2019 er der sket et fald på 19% (på landsplan 25%), hvilket skyldes Covid-19.

// Internt i destinationen, er det Vordingborg Kommune, der har flest over
natninger på mindre overnatningssteder (48.065 registrerede overnatninger i 2020, svarende til 73,6%)

// SydkystDanmark er den destination af alle destinationer i Danmark, hvor
hotelovernatninger på mindre hoteller/B&Bs udgør den største andel af
det samlede antal hotelovernatninger i destinationen – svarende til 26%.
Mindre overnatningssteder

2019

2020

Forskel (N)

Forskel i %

Destination Sydkyst DK

80.710

65.268

-15.442

-19

Vordingborg Kommune

54.459

48.065

-6.394

-12

Næstved Kommune

14.652

7.759

-6.893

-47

Stevns Kommune

4.014

3.216

-798

-20

Faxe Kommune

7.585

6.228

-1.357

-18

982.149

739.028

-243.121

-25

Hele landet

Turismen i Vordingborg Kommune havde i 2019 en omsætning på 989 mio.
kr., fordelt på kommercielle overnatninger, ikke kommercielle overnatninger
og endagsturister. Sat i forhold til det samlede udbud af varer og tjenester i
kommunen, udgjorde turisternes forbrug dermed 3,8%.
Højdespringeren i Region Sjælland er Odsherred Kommune, hvor turisternes
forbrug udgjorde 7,1% af det samlede udbud.
I alt,
mio. kr.

Kommercielle overnatninger,
mio. kr.

Ikke
kommercielle overnatninger,
mio. kr.

Endagsrejsende,
mio. kr.

Samlet
udbud af
ydelser
og tjenester
mio. kr.

Turisme
andel i %

Vordingborg Kommune

989

522

153

313

25.720

3,8

Næstved Kommune

448
157

47.298
9.973

1,9
3,9

Turismeforbrug og
turismeandel, 20196

899

327

Stevns Kommune

393

174

124
61

Faxe Kommune

330

162

70

99

22.375

1,5

2.611

1.185

408

1.017

105.366

2,5

Destination Sydkyst DK

På baggrund af ovenstående tal har virksomheder i Vordingborg Kommune
potentiale til at skabe en større omsætning på turisme. Det ses endvidere af
tabellen, at det især er de kommercielt overnattende turister, som genererer
den største omsætning.
Der var i 2019 1294 årsværk beskæftiget i turismeerhvervet i Vordingborg
Kommune.
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BLIV LIDT
LÆNGERE OG
GERNE UDENFOR
SÆSONEN
Både af hensyn til områdets bæreevne, dvs. balancen mellem de lokale beboere og turister, og af økonomiske hensyn (mulighed for øget omsætning
og beskæftigelse) er der behov for at sprede turisterne i både rum og tid. Det
handler om at få turisternes øjne op for de mange seværdigheder og oplevelser i resten af Vordingborgs Kommune og om at forlænge sæsonen i begge
ender og gerne ud over hele året samt fastholde turisterne over flere dage,
hvilket især i højsæsonen fordrer flere overnatningsmuligheder.
To store projekter – Møns Feriepark Hjelms Bugt og Sukkerfabrikken Møn – er
på vej i Vordingborg Kommune, der tilsammen vil skabe opmærksomhed,
skabe jobs og skabe vækst. Det er projekter, som Vordingborg Erhvervsforening vurderer, har ”GAMECHANGER” potentiale for hele turismeerhvervet,
for virksomheder der leverer ydelser til turismeerhvervet og for hele kommunen.
Møns Feriepark Hjelm Bugt7
Ferieparken placeres på det sydlige Møn omkring Lindegård ud mod Hjelm
Bugt, og vil rumme 200 ferieboliger, når den står færdig. Møn Biosfæreområde og Dark Sky er tænkt ind som del af oplevelsen. Endvidere skal Ferieparken
kobles op på Camønoen, som overnatningsmulighed eller indkøb i gårdbutikken for vandrere.
Som led i projektet er indtænkt transport i form af gratis, eldrevne shuttlebusser, der vil transportere gæsterne mellem Møns Klint Feriepark og Stege by,
når de f.eks. skal ind til byen for at handle eller besøge byens spisesteder.
Sukkerfabrikken Møn8
Den tidligere sukkerfabrik i Stege skal omdannes til en helt ny bydel, som skal
rumme ferielejligheder, hotel, restaurant og spisesteder, kultur og aktiviteter
og wellness. Projektet består af 3 overordnede etaper indeholdende 7 delprojekter.
I første etape indgår 125 ferieboliger, hvoraf 25 skal stå på pæle i vandet udfor
fabriksområdets nordlige kyst samt etablering af Hotel Saftstationen med
130 værelser i den gamle saftstation, en af sukkerfabrikkens mest markante
bygninger.
Vordingborg Kommune har endvidere taget initiativ til at skabe et velkomstcenter på Sukkerfabrikken, som på mange måder bliver ”porten” til Stege og
Møn. Centret skal være til rådighed for både turister og lokale med velkomstcenter for turister, udviklingssted for det lokale erhvervsliv og iværksætteri og
ligeledes være et sted for de lokale ildsjæle og frivillige kræfter, der ønsker at
arrangere festivaller, loppemarkeder mv.
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I tabellen nedenfor præsenteres estimater af den mulige beskæftigelseseffekt
i direkte jobs hhv. indirekte jobs, hvis Møns Feriepark Hjelms Bugt og Sukkerfabrikken realiseres. I beregningerne er indregnet en forventet beskæftigelseseffekt svarende til:

// Sukkerfabrikken – 200 direkte jobs i 2026 og yderligere 100 direkte
jobs i 2030

// Møns Feriepark Hjelms Bugt – 100 direkte jobs i 2025
// De afledte job er beregnet qua beskæftigelsesmultiplikator for relevante
brancher i Danmarks Statistik
Frem mod 2030 kan det hermed sandsynliggøres, at der kan blive skabt 552
nye fuldtidsjob. Med en antagelse om, at 284 af disse jobs – svarende til 70%
– vil blive varetaget af medarbejdere, der er bosat i kommunen, giver det
mulighed for et skatteprovenu på kr. 19.583.6939. Heriblandt kan der forventes
at være nye tilflyttere til kommunen i forbindelse med ansættelse i et af de
nye jobs.

Estimering af mulige beskæftigelseseffekter
af realisering af Masterplan for Sukkerfabrikken og Møns Feriepark, Hjelms Bugt*
Estimering af mulig samlede beskæftigelse ved de to turismeprojekter

2025

2026

2030

100

300

400

44

116

125

144

416

552

Direkte beskæftigede bosat i Vordingborg Kommune

71

213

284

Indirekte beskæftigede bosat i Vordingborg Kommune**

31

82

108

Samlet beskæftigelseseffekt i Vordingborg Kommune

102

295

392

5.106.083

14.757.823

19.583.693

Samlede direkte beskæftigelseseffekt
Samlede indirekte beskæftigelseseffekt**
Samlet beskæftigelseseffekt (afrundede tal)
Heraf beskæftigede bosat i Vordingborg Kommune (70%)***

Estimeret skatteprovenu, jobs x kr. 50.000 (løbende priser)****
*

De her estimerede beskæftigelseseffekter af konkrete indsatser er udover den almindelige konjunkturbestemte beskæftigelsesudvikling, som i
perioden 2016-2019 var på ca. 8% i Vordingborg Kommune
** Den indirekte beskæftigelse er beregnet ud fra den angivne multiplikator for den gældende branche, angivet af Danmarks Statistik.
Afrundede tal.
*** 70% svarer til den andel af Vordingborg Kommunes nuværende beskæftigelse, der udføres af borgere, der bor i kommunen.
**** Det estimerede skatteprovenu er efter afholdte omkostninger til at servicere de pågældende borgere

NYE
TENDENSER,
NYE
MULIGHEDER

VISM – Visitsydsjælland-Møn – har i deres seneste strategi udpeget tre tendenser, som kan udvikles til nye forretningsideer og -modeller, der kan bidrage til at skabe vækst og nye arbejdspladser for turismen i kommunen.

//
Stay-cation
Corona-pandemien har betydet, at mange danskere har fået øjnene op for
Danmark som rejsedestination. Nære værdier omkring familie, natur og
tilknytning fylder mere. For Vordingborg Kommune, som er et overflødighedshorn af natur, kyst, biodiversitet, og ”dark sky” samt hyggelige købstæder,
giver det en masse muligheder for turisten, der søger det nære, også i form af
weekendophold uden for sæsonen. Fra det meste af Sjælland og på sigt det
nordlige Tyskland kan man nå Vordingborg kommune på 1 time.
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// Natur i spil, ikke på spil!
Den stigende tendens til natur-turisme fordrer et øget fokus på overnatningsmuligheder på campingpladser, teltpladser og i shelters, ligesom der skal
arbejdes på udvikling og sikring af cykelstier, mountainbikeruter, vandrestier,
solnedgangssteder, strandliv mv. Samtidig er det vigtigt løbende at have for
øje hvordan vi kan være i og nyde naturen uden at overbelaste den, hvilket
stiller krav til affaldshåndtering, toiletforhold og ikke mindst vores alle sammen adfærd i naturen.

// Work cation
Covid-19 pandemien betød, at Danmark har været lukket ned i en lang periode og medarbejdere på landets arbejdspladser i vid udstrækning været sendt
på hjemmearbejde. Her post-corona ses en stigende tendens til fortsat at
kombinere hjemmearbejde med fremmøde på en arbejdsplads.
Dette åbner nye muligheder for at kombinere arbejde med forlængede weekendophold, for distancearbejdende feriegæster, for udvikling af koncepter a la
’work refugium’, der giver mulighed for fordybning og ro til fx forskere, konsulenter og specialestuderende.
Desuden betyder tendensen til kombineret arbejdsplads/hjemmearbejdsplads at grænsen mellem bosætning, arbejde og turismen udviskes.
Disse tre nye tendenser giver turismeerhvervet muligheder for at tænke i:

// Nye målgrupper (fx udøvere af vandsport og erhvervsliv)
// Nye forretningsmodeller (fx kombinerede ferie- og konferencefaciliteter)
// Forlængelse af sæsonen

VILDSKAB
OG LEG
VED KYSTEN
Vordingborg Kommune har 385 km kyst, og er den kommune i Danmark der
har den længste kyststrækning.
Kysten byder på noget af Danmarks ”vildeste” natur ved Møns Klint. Klintens
geologiske og morfologiske udvikling i kombination med naturens stærke
kræfter fra vind, nedbør og ikke mindst bølger, betyder, at klinten udgør et
evigt foranderligt og ikke mindst fascinerende scenario, der til tider ikke er
helt ufarligt at færdes i nærheden af 10.
Ved kysten finder vi også kommunens to vigtige erhvervshavne, Vordingborg
erhvervshavn og Klintholm Havn. Hertil kommer ni lystbådehavne Bogø Havn,
Kalvehave Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn, Masnedsund Havn, Præstø
Havn, Skåninge Havn, Stege Havn, Vordingborg Nordhavn, med hver deres
idylliske havnemiljøer.
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Præstø Havn
Foto:
praestohandel.dk

VORDINGBORG
KOMMUNE,
DEN BEDSTE TIL
VAND

Dansk Idrætsforbund udgav i marts 2019 rapporten ”Outdooridræt i Danmark
– en analyse af idrætsmulighederne i den danske natur” 11, som udnævnte
Vordingborg Kommune som den kommune i Danmark med de bedste rammer for at dyrke vandsport12. Vordingborg Kommunes lange kyststrækning
indbyder da også til et hav af aktiviteter:

Med pagaj, åre og sejl

Snorkel og dykke

// Præstø kajak &

// Snorkling ved Gavnø

padle klub
// SUP i Stege Ro- og
Kajakklub
// SUP i Vordingborg
Roklub
// Kiteclub Farø*
// Surfspot Ore Strand

Fjord
// Snorkling ved Roneklint
i Hårbølle
// Stranddyk - Møns klint
og ved Klintholm fyr
// Naturdyk ved Bøchers

Fiskeri

Badning

Brakvands-geddefiskeri

// Svinø Strand

I Sydsjælland og Møn

// Ore strand

byder på Danmarks

// Klintholm, vest for havnen

bedste brakvands-

// Sandvig strand

geddefiskeri i fjorde,

// Rosenklint skanse

nor, vige, strømme

// Hårbølle strand

og laguner.

// Ulvshale strand

grund syd for Møn

// Præstø strand

// Surfspot ved
// Klintholm Havn – vest
*Er på Top 10 Hotspots, hvad angår kitesurfing på verdensplan.

Kitesurfing-spottet ved dæmningen mellem Farø og Bogø tæt på
Farø broen, fremhæves på verdensplan som et af de ti bedste steder i
verdenen til kitesurfing. Det bør og skal udvikles langt mere med
faciliteter, der understøtter sporten (køb og leje af udstyr, undervisning mv.), og med toiletforhold, cafeer, isboder mv. der vil tiltrække
både sportsudøvere, lokale og turister, og dermed på sigt kunne få
positiv indflydelse på bosætning og økonomisk vækst.
Kitesurfer ved Farø Kilde: Vordingborg.dk
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INSPIRATION
Cold Hawaii ved Klitmøller, som er et fremragende sted at windsurfe, blev
opdaget i 1980’erne.
I 2005 blev masterplanen ”The Cold Hawaii” skabt af den lokale surfklub og
et par lokale visionære ildsjæle, for ”at fremme Thy, som center for surfing i
Nordeuropa”. Vindforholdene er så gode, at Professional Windsurfers Association (PWA) afslutter The World Cup i Klitmøller hvert år i september, hvor
verdens bedste windsurfere kommer for at konkurrere. Eventet foldes nu ud
med Cold Hawaii Week13, som hvert år skal samle både surf-eliten, publikum
og breddeudøvere.
Surfing er således blevet en integreret og stabil del af hverdagen i især Klitmøller, hvor der er surfbutikker, leje af surf udstyr og surfskoler året rundt; en
udvikling der har smittet positivt af på tilflytning, detailhandel og turisme.

FAKTA, DER TÆLLER:
//

Befolkningstallet i Klitmøller By er vokset 32% fra 807 borgere i 2013 til
1067 borgere i 2021.

//

Klitmøller havde 371 medieomtaler af området og investeringer i området
i perioden 2005 til 201514.

//

De fleste virksomheder vurderede i 201515, at de har opnået økonomisk
vækst med mere end 10% flere kunder og øget omsætning, samt flere
investeringer i egne virksomheder.

//

Investeringer i området:
2006, Kr. 1,2 mio i udvikling af Cold Hawaii Masterplan (udgangspunktet
for det hele)

//

2012, kr. 10 mio til strandpromenaden Foreningsvejen og foreningshuset
Hummerhuset for surfere og biologer
2015 – Cold Hawaii Inland – et samlet budget på 90 mio. kr. Budget i 2021;
ca. 20 mio. kr. Omhandler vandaktiviteter og faciliteter ved fjord og sø

//

Uddannelsen HF-Cold Hawaii med surfing på skoleskemaet blev oprettet
i 201416. Uddannelsen har mindre frafald og bedre karaktergennemsnit
end landsgennemsnit17 .

Casen Cold Hawaii fra Klitmøller i Nordjylland viser potentialet for vækst og
jobskabelse, hvis man har modet til at tænke stort og langsigtet. Vordingborg
Erhvervsforening mener, at et tilsvarende projekt kan udvikles i Vordingborg
Kommune omkring kitesurfing ved Farø eller andre spændende ideer og
projekter langs kysten.
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TRE
LIGESTILLEDE
KØBSTÆDER

Vordingborg Kommune har – modsat de fleste kommuner – ikke kun én
hovedby, men tre købstæder; Præstø, Stege og Vordingborg med hver deres
unikke lokaliteter og hyggelige havnemiljøer, detailhandel, events og oplevelser.
Som det ses af tabellen, er knap halvdelen af befolkningen bosiddende i en
af de tre købstæder. Det betyder, at hver købstad er vigtige knudepunkter
for hvert sit landdistriktsopland som værende det lokale centrum for handel,
serviceydelser, skoler, institutioner, faciliteter mv.
Af hensyn til Vordingborg Kommunes sammenhængskraft er det vigtigt, at
vores fælles fortælling om kommunen er baseret på, at de tre købstæder er
ligestillede i lyset af den betydning, som de hver især har for deres opland og i
forhold til det unikke faktum, at kommunen har tre købstæder at byde på.

Vordingborg Kommune har 45.268 borgere i 2021
Vordingborg

11.973

Præstø

3.834

Stege

3.802

Multifunktionelle bymidter
De tre købstæder har som de fleste danske midtbyer gennem snart to årtier
oplevet, at hver femte udvalgsvarebutik er forsvundet og tilsvarende mere
end hver tiende dagligvarebutik18, hvilket har resulteret i tomme lokaler og
færre mennesker i bymidternes gader.
Årsagssammenhængen har mange facetter. Det handler om, at befolkningen koncentreres om landets største byer, hvilket betyder affolkning af især
landdistrikterne. Det handler om nye mobilitets- og pendlingsmønstre, og om
digitalisering af handelsmønstre og pengestrømme. Vi skal ikke længere ind
til bymidten for at hæve penge i banken eller betale regninger på posthuset,
og vi kan handle hjemme fra sofaen. Ifølge Dansk Erhverv foregår ca. 23% af
forbruget af udvalgsvarer i dag online, og andelen af dagligvarer, som handles
på nettet, er under Covid-19-pandamien steget til 6%.
For at fastholde og udvikle levende bymidter i de mindre og mellemstore
byer, må de udvikle sig fra at være et handelscentrum til at være multifunktionelle aktivitets- og mødesteder, hvis de skal overleve.
I Vordingborg Kommune har City managerteamet og handelsstandsforeningerne siden 2019 arbejdet målrettet på at flytte fokus fra at arbejde ensidigt
med udvikling af detailhandlen, til også at se byrummet som et levende sted
med oplevelser..
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På ene side har fokus været på dels at undgå tomme butikslokaler, dels på
at fastholde handelsbutikker i handelsgaderne sammen med cafeer mv., der
skaber liv fremfor at det flyder ned ad sidegaderne eller at lejemål på handelsgaderne fyldes op med erhverv, der ikke skaber liv og trafik. På den anden
side har fokus været på at flytte offentlige trafikskabende institutioner ind i
bymidten. Tanken er, at borgerne skal have deres daglige gang tæt på handelsområderne:

// I Vordingborg flyttede Borgerservice og Jobcenteret i 2019 ind i
nybyggede lokaler i Algade.

// I Vordingborg har man vedtaget en ny helhedsplan for midtbyen, der
samler handelsgaden i den østlige ende af Algade. Hvad angår den
vestlige ende af Algade har Byrådet netop vedtaget, at der skal ændres i
lokalplanen, så der fremover kan etableres boliger i stueplan.

// I Præstø foreligger en konkret plan om, at bibliotek, borgerservice og
foreningsliv, skal rykkes ind i de gamle støberihaller på Adelgade 20,
hvilket forventes realiseret i 2023.
Multifunktionalitet handler også om, at byerne anvendes til events og festi-

VIDSTE
DU?
Præstø blev i 2020 kåret som
Danmarks bedste Handelsby
(under 20.000 indbyggere)

valler mv., som Vordingborg Kommune allerede har god tradition for. Blandt
tilbagevendende events år efter år, har Vordingborg en festuge i juli, Vilde Vulkaner børnemusik festival i juni/juli, Waves teaterfestival i august, Præstø har
Fransk Forår i Kristi himmelfartdagene og Gyldne Dage i september, Stege
har Folkemøde i august, Sildemarked i september og Æblernes dag i oktober
samt det berømte tirsdagsmarked i seks uger hen over højsæsonen.
Disse store enkeltstående aktiviteter, der skabes i byerne bør fortsat bakkes op og udvikles – tilsvarende med alle nye aktiviteter, som over tid har et
vækstpotentiale.
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Drag fordel af lystbådehavnene
Alle tre købstæder har en velbeliggende havn tæt på bymidterne, og Vordingborg Erhvervsforening vurderer, at havnemiljøerne i både Vordingborg,
Præstø og Stege har potentiale til yderligere udvikling. Det er således unikt for
vores område, at både havn og bycentrum er så tæt på hinanden. Derfor skal
der arbejdes på at binde havn og centrum yderligere sammen, så gæster, der
kommer på grund af lystbådehavnen, også spenderer tid i byen og vice versa.
Dette kan blandt gøres ved at inddrage sidegader, der løber mellem havn og
midtby i planer for udvikling af multifunktionalitet, så handel, cafeer, udstillingssteder mv. ”inviterer” turister til at gå ad bestemte gader.
Det er vigtigt for turismeerhvervet, og i forhold til at opnå det fulde vækstpotentiale af de store turistattraktioner og -projekter samt udviklingsmulighederne ved kysten, at de tre købstæder er velfungerende med levende bymidter, der omfavner lystbådehavnene. Det samlede indtryk – æstetisk, praktisk
og i form af gode oplevelser – som møder både de lokale borgere, turister og
potentielle tilflyttere, skal være attraktivt og give lyst til at blive lidt længere og
lyst til at vende tilbage.

VORDINGBORG
ERHVERVSFORENING
ANBEFALER:
//

SAMARBEJDE OG HELHEDSTÆNKNING
at der etableres en taskforce baseret på bredt samarbejde,
hvis formål det er at bidrage til udvikling og kvalitetssikring af
stærke projekter, som f.eks. et kitesurfingcenter ved Farø, samt
bidrage med medfinansiering og/eller hjælpe til at rejse penge
og søge bevillinger.

//

at Vordingborg Kommune fremadrettet arbejder langt mere
helhedsorienteret og strategisk ved at samtænke turisme,
erhvervsudvikling, detailhandel, idræt,- kultur og foreningsliv
samt infrastruktur.

//

UDVIKLING AF MULIGHEDER VED KYSTEN
at der iværksættes et samarbejde mellem offentlige og private
aktører for at udarbejde en masterplan for udvikling af vandsport i Vordingborg Kommune.
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//

at der udvikles en strategi og handlingsplan for udvikling af
kitesurfing center på Farø/Bogø dæmningen. Dette omhandler
etablering af faciliteter (opbevaring af udstyr, leje af udstyr, evt.
kajanlæg, sikkerhed mv), toiletforhold, små cafeer, ishuse og
tiltrækning af udstyrsbutikker mv.

//

at masterplanen følges op af en langt mere ”aggressiv” og målrettet markedsføring af de mange muligheder ved kommunens
lange kyst og skønne natur i øvrigt.

//

SPREDE TURISMEN I TID OG RUM
at turismeerhvervet udvikler nye forretningsmodeller for tiltrækning af nye målgrupper, sprede turismen over hele kommunen samt forlænge sæsonen.
• Nye målgrupper (fx udøvere af vandsport, erhvervsliv og
natur-turister)
• Nye forretningsmodeller (fx kombinerede ferie- og konferencefaciliteter, kombineret ferie og friluftsaktiviteter, tematiserede
oplevelser om fx biodiversitet eller ”I Kong Valdemars fodspor”)
UDNYTTE DET UNIKKE VED TRE KØBSTÆDER

//

at Vordingborg Kommune i al politisk tænkning og planlægning
ligestiller de tre købstæder, og at der gøres en større markedsføringsindsats for at fortælle den gode historie om Vordingborg
Kommune tre købstæder.

//

at man fortsætter arbejdet med at holde handelslivet samlet, så
butikkerne kan understøtte hinanden og der nemmere opnås
synergieffekter, ligesom der fortsat aktivt bør arbejdes på en
god variation mellem butikker og såvel private som offentlige
servicetilbud.

//

at byerne – i lyset af de mange muligheder vores kyst og natur
byder på samt den stigende tendens til natur-turisme – forsøger at tiltrække handelsvarebutikker, der kan imødekomme
disse forbrugere, dvs. cykel- og vandsportsbutikker, sports- og
vandretøj mv.

//

at Vordingborg Kommunen har et vedvarende fokus på at sikre
god tilgængelighed til bymidterne og butikkerne. Dels i form af
et tilstrækkeligt antal parkeringspladser, dels ved at nedlægge
gågaderne, og gøre det muligt at parkere lige uden for butikkerne. Det er endvidere vigtigt med god infrastrukturel spredning af el-ladestandere og cykelparkering.
at handelslivet har et langt større fokus på fælles og udvidede

//

åbningstider og at man i fællesskab bakker op omkring events
og højtider.
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CASE //

DRØMMEN DER
BLEV TIL
NOGET MEGET
STØRRE
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Hoteldirektør Christian Petersen er altid på vej. Ret-

SVÆRT AT STARTE OP

ningen er fremad, men der er altid sideveje der skal

Hotellet og de tilhørende aktiviteter med cafedrift på

afprøves, for at se om der er muligheder.

Møns Klint, store arrangementer på den gamle sukkerfabrik i Stege og nu også isproduktion er ikke kommet af

Den store mulighed blev set i 2016, da Hotel Residens

sig selv og uden omkostninger.

Møen i Stege blev etableret.
”Det er drøn besværligt at starte noget op. Det er en
”Det var en drøm om at skabe et ferieresort, hvor gæ-

snørklet vej, hvor du laver en forretningsplan – du regner

ster kunne komme, men ikke med samme service som

tal – du overvejer det – du gør op med dig selv og din

de får i dag. Vi leverer en hotelservice i dag, og det var

familie om det er det værd,” siger Christian Petersen.

ikke det jeg dengang havde skrevet i forretningsplanen.
Dengang var det et self-service koncept vi gik efter, men

Hvad er den vigtigste lære i dag?

vores gæster ville have det anderledes. Det er det vi

”Det er hårdt arbejde. Det er hårdt og det er intenst –

giver dem i dag og som vi nu går benhårdt efter,” siger

man skal bare klø på og for enden af tunnelen er der lys

Christian Petersen, direktør og ejer af Hotel Residens

og en god forretning. Det er den vigtigste lære af det,”

Møen.

fortæller Christian Petersen.

Drømmen var et, men virkeligheden blev noget helt

Var der tidspunkter undervejs hvor lyset for enden af

andet.

tunnelen var meget langt væk?
”Ja, det var der. Der var tidspunkter hvor vi tænkte kom-

Her fem år efter Hotel Residens Møen slog dørene op ser

mer vi nogensinde op af den her kop. Når jeg siger kop

det markant anderledes ud end hvad Christian Petersen

– så mener jeg det her med at være nede i det univers,

drømte om. Han er nærmest overvældet af den udvik-

hvor du knokler solen sort og arbejder 80-90 timer om

ling de har været igennem. En udvikling han slet ikke

ugen. Og det var jeg i tvivl om på et tidspunkt for her

havde forestillet sig.

midt i livet, hvor der egentlig var styr på det – om vi var
ved at sætte det hele over styr, ” siger Christian Petersen.

”Aldrig – aldrig nogensinde. Det havde jeg slet ikke
forestillet mig. Jeg havde forestillet mig at vi kom til at
vækste og udvikle os, men at det er gået så stærkt og så
godt som det er, det havde jeg ikke set komme,” siger
Christian Petersen.

BLÅ BOG
Navn:

Christian Petersen:

Karriere:

Uddannet agrarøkonom
1997 – 2007: Produktchef i DLG
Sydsjælland Møn
2007 – 2014 Key Account
Manager i MSD Animal Health
2014 - Iværksætter på Møn

Mit bedste råd:

Det er vigtigt, at du som virksomhed tidligt går i dialog om
de udfordringer der kan være,
når du har et projekt du gerne
vil have gennemført.

/
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”

DET ER VIGTIGT AT SKABE
ARBEJDSPLADSER PÅ
EN Ø SOM MØN, HVOR VI
DEMOGRAFISK ER UDFORDRET
LOKALT ENGAGEMENT

arbejde, hvor der gives og tages hos begge parter,” siger

Christian Petersen har sideløbende med opgaven at dri-

Christian Petersen.

ve og udvikle Hotel Residens Møen involveret sig i den
lokale udvikling på Møn og i Vordingborg Kommune.

Ifølge Christian Petersen er en dialogbaseret proces ken-

”Jeg tror på at det er vigtigt at lave nære og tætte relati-

detegnet ved, at man tidligt i processen tager et møde

oner med andre forretningsdrivende og at man forsøger

med de offentlige myndigheder og kommunen for at

at spille andre stærke uden lige nu og her at forvente en

drøfte de planer og ideer man har.

modydelse. Det lønner sig på den lange bane, at man
bliver stærkt lokalt forankret og at man på den måde

”Det er vigtigt, at du som virksomhed tidligt går i dialog

kan være med til at styrke det lokale samvirke,” siger

om de udfordringer der kan være. Vi lever i et land med

Christian Petersen.

enormt mange paragraffer og mange planlove om
hvad der kan bygges og lade sig gøre. Min opfattelse er

Hotel Residens Møen skal være endnu større i fremtiden.

at det er rigtigt, at der er planlove og at de er regler for

Planerne er allerede i støbeskeen sammen med mange

hvordan man gør tingene, men hvis man har den rigtige

andre visioner, der vil skabe mere vækst og flere job på

fortælling og ide som selvfølgelig vækker begejstring vil

Møn.

man også kunne udfordre de her ting. Det handler primært om at skabe en alliance,” siger Christian Petersen.

”Overnatningskapaciteten på Møn er jo trængt og vi
har en velsmurt maskine, der er god til at markedsfø-

SKABE ARBEJDSPLADSER

re os og håndtere de gæster, der hos os. Den maskine

Det er afgørende for Christian Petersen, at han som

kan kapere meget mere end den gør i dag – så vi ser os

erhvervsmand får skabt arbejdspladser.

selv som en bærende kraft indenfor hospitality på Møn
fremadrettet.

”Jeg tror det er vigtigt at vi får skabt arbejdspladser, der
er gode og bæredygtige og får skabt en eller flere virk-

Hvordan har du oplevet erhvervsklimaet

somheder, hvor folk føler at her kan vi godt lide at være

de seneste 5 år?

og virksomheder, som folk er stolte af. Det er vigtigt at

”Jeg har personligt oplevet et godt erhvervsklima. Når

skabe arbejdspladser på en ø som Møn, hvor vi demo-

jeg er kommet med tanker og ideer til kommunen, så

grafisk er udfordret – at vi får skabt nogle muligheder, så

har de været lydhøre. De har lyttet til hvad jeg har sagt

folk kan skabe sig et liv,” siger Christian Petersen.

og det har været en dialogbaseret proces. Jeg tror at
man kan støde på større problemer, hvis man kommer
med en plan, der er støbt i beton og siger at det skal
være sådan her. Jeg tror mere på, at det er et sam-
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FAKTA OM
HOTEL RESIDENS MØEN:
// Hotellet er grundlagt i 2016
// 65 medarbejdere på lønningslisten
// Driver også Cafe Møns Klint
og Venue Møn på sukkerfabrikken

/

75

6

VÆKST
VILKÅR
76
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R

FORUDSÆTNINGER
FOR FREMGANG OG
VÆKST
/
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6.1

ATTRAKTIVE
BOSÆTNINGSMULIGHEDER
ER NØGLE TIL
VÆKST
VORDINGBORG ERHVERVSFORENINGS
OVERORDNEDE ANBEFALER:
// AT DER FREM MOD 2030 ÅRLIGT UDSTYKKES
OG SÆLGES 100 NYE ATTRAKTIVT BELIGGENDE
BYGGEGRUNDE TIL PRIVATE BOLIGER
// AT KOMMUNENS BOSÆTNINGSSTRATEGI
FOKUSERER PÅ, HVILKE OMRÅDER SOM
POTENTIELLE TILFLYTTERE FINDER ATTRAKTIVE.
DET HANDLER OM; ”BELIGGENHED,
BELIGGENHED, BELIGGENHED”.
// AT DER UDPEGES BYGGEGRUNDE I FØLGENDE
OMRÅDER:
-KYSTNÆRE GRUNDE I HELE VORDINGBORG
KOMMUNE
-I OG OMKRING VORDINGBORG, STEGE OG
PRÆSTØ
// AT DER NEDSÆTTES EN BOSÆTNINGSKOMITÉ,
DER BESTÅR AF BORGMESTER, BOSÆTNINGSANSVARLIG, KREDITINSTITUT, BANK, MÆGLER,
ENTREPRENØR – SOM ALLE HAR VILJEN, EVNEN
OG MIDLERNE TIL AT GENNEMFØRE SALG AF 100
GRUNDE ÅRLIGT
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KORT FORTALT
Vi bliver færre og ældre – og det er især de erhvervsaktive borgere, der flytter
fra kommunen. Det er ”forældregenerationen”, der flytter. Prognosen i tabellen på næste side viser således, at der i aldersgruppen 43 til 59 år er 2995
borgere færre om 10 år.
Det betyder, at der om 10 år i endnu højere grad end i dag:

// mangler arbejdskraft til virksomhederne
// at det samlede skattegrundlag bliver markant mindre.
// at den kommunale velfærd udfordres yderligere
Endvidere vil der i gruppen af 7 til 16-årige forsvinde knapt 1.000 børn i 2032
sammenlignet med 2019; det er børnene til forældregruppen nævnt ovenfor.
Værre endnu ser det ud i ”studie-generationen”, hvor der vil være 1.081 færre
unge i alderen 17 til 25 år i år 2032 i forhold til 2019.

”

JEG VAR TIL ET
MØDE PÅ FEJØ OG
DER VAR SÅ SMUKT,
AT JEG TÆNKTE; HER
VIL JEG BO.
DET BLEV SÅ BOGØ I
STEDET, MEN DER ER
LIGE SÅ SMUKT OG
DET ER DEN BEDSTE
BESLUTNING VI HAR
TAGET, EVER!
Troels Dyhr Leighton, selvstændig.
Familie med to voksne og 2 børn, tilflyttere fra Malmø,
Sverige, sagt under erhvervsworkshop 14. juni

/
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Befolkningsudviklingen fordelt på aldersklasser i udvalgte år1
Vordingborg
Kommune

Historik

Historik

Udgangsår

2012

2018

2019

2020

2023

2026

0 år

374

334

328

347

356

362

344

16

0-6 år

3.059

2.604

2.516

2.543

2.602

2.668

2.662

146

5,8

5.049

4.911

4.426

4.090

-19,4

Antal pr. 1. januar
2032

Ændringer fra
2019-2032
Antal
%
4,8

7-16 år

5.625

5.156

4.070

-979

17-25 år

3.857

4.329

4.183

4.123

3.973

3.737

3.102

-1.081

-25,8

26-42 år

7.555

7.059

6.958

6.897

6.986

7.131

7.107

249

3,6

43-59 år

11.760

11.427

11.302

11.140

10.529

9.679

8.307

-2.995

-26,5

60-64 år

3.727

3.525

3.559

3.568

3.541

3.585

3.310

-249

-7,0

65-79 år

7.862

9.459

9.627

9.748

9.973

9.891

9.915

288

3,0

80-99 år

2.359

2.528

2.622

2.748

3.162

3.841

4.845

2.223

84,8

Total

45.804

46.087

45.816

45.678

45.192

44.623

43.418

-2.398

-5,2

100 nye borgere netto. Så mange ekstra borgere kom der i 2020 til Vordingborg Kommune. Men som prognosen overfor tilsiger, vil tendensen vende og
befolkningstallet fremover falde.
Således forventes Vordingborg Kommune i 2032 at være i alt 43.418 borgere
mod 45.816 borgere i 2019 - et fald på 2.398 borgere. Blandt de borgere, som
flytter til Vordingborg Kommune, fraflytter hver femte igen inden for få år.

UDDYBNING
AF UDVIKLINGENS
KONSEKVENSER

Vordingborg Erhvervsforening ser med dyb alvor på denne udvikling, og vil i
det følgende dels uddybe konsekvenserne, dels argumentere for behovet for
at skabe optimale rammer for tiltrækning af nye tilflyttere i form af løbende
udstykning af nye arealer til privat bosætning.
I grafen nedenfor ses befolkningsprognosen blandt borgere i den erhvervsaktive alder frem mod 2030. Grafen viser, at vi bliver lidt over 2000 færre
borgere i den erhvervsaktive alder og faldet fortsætter, hvis ikke der gøres
noget.
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Forventet2 befolkningsfremskrivning blandt borgere
i den erhvervsaktive alder3 frem mod 2030
0

0
2021

2022
2023
-224

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-433

-500

Nettoflytning

2024

-613
-865

-1000

-1017
-1273
-1471

-1500

-1748
-2000

-2009

-2500

Erhvervsforeningen anbefaler derfor, at kommunen frem mod 2030 sikrer,
at der årligt udstykkes 100 nye attraktive og prisgunstige grunde til private
boliger, da det erfaringsmæssigt vil tiltrække nye borgere.
Hvis vi antager, at der for hver solgte grund opføres en privat bolig for 2 voksne og eventuelt børn, vil vi sikre en årlig nettotilflytning på 200 borgere i den
erhvervsdygtige alder, der kan bidrage til kommunekassen.
Af grafen nedenfor ses det, at en nettotilflytning på 200 borgere i den erhvervsaktive alder årligt frem mod 2030, stort set kun kan opretholde status
quo i befolkningstallet. Det er derfor væsentligt, at der også gøres en indsats
for at fastholde en del af de borgere, der overvejer at flytte fra kommunen.

Forventet4 befolkningsfremskrivning vs. 200 tilflyttere
(i beskæftigelse) årligt til Vordingborg Kommune*
2000

1800

1500

1400

1000

1000

Nettoflytning

500
0
-500
-1000

-24
2021

-13

200

2022
-224

2023

-1500
-2000
-2500

600

2024

-17
2025

2026

-71
2027

2028

Forventet
befolkningsfremskrivning
Mulig befolkningudvikling
(+200/år)
Difference

-209
2029

2030

-613
-1017
-1471
-2009

*Borgere i den erhvervsaktive alder 17-64 år
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ATTRAKTIVE
BYGGEGRUNDE
NØGLE
TIL VÆKST

Vigtigheden af – som minimum – at opretholde status quo på andelen af
borgere i den erhvervsdygtige alder, bliver endnu mere tydelig når man
ser på den økonomiske konsekvens ved fraflytning for kommunens skattegrundlag.
Dette fremgår af grafen nedenfor, hvor den negative befolkningsfremskrivning for borgere i den erhvervsaktive alder sættes overfor en mulig nettotilflytning på 200 borgere årligt i samme målgruppe i forhold til det provenu
en erhvervsaktiv borger i alderen 17-64 år via indkomstskat bidrager med til
kommunekassen.
Det er forskellen på at mangle kr. 187.850.000 i kommunekassen pga. manglende provenu fra fraflyttede borgere til ”kun” at mangle kr. 17.850.000, hvis
det frem mod 2030 lykkes at tiltrække 200 borgere om året i den erhvervsaktive alder.

Estimeret provenu* ved befolkningsfremskrivning vs. mulig befolkningsudvikling
210.000.000

170.000.000
130.000.000

160.000.000
90.000.000

110.000.000
50.000.000

Dkr.

60.000.000

10.000.000

10.000.000
-40.000.000
-90.000.000

2021

2022
2023
-11.200.000

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-52.300.000
-94.100.000

-140.000.000

-137.200.000

-190.000.000

-187.850.000

*Provenu er sat til kr. 50.000 pr. erhvervsaktive borgere

Akkumuleret provenu i kr.
(befolkningsskrivning)
Akkumuleret provenu i kr.
(mulig befolkningsskrivning)
Difference

Det er med andre ord meget vigtigt, at kommunen gør sig attraktiv overfor
mulige tilflyttere ved årligt at kunne tilbyde 100 nye grunde, der er attraktivt
beliggende til nybyggeri af private boliger. At kunne tiltrække borgere i den
erhvervsaktive alder samt fastholde borgere, der via deres indkomstskat bidrager til kommunekassen, er afgørende for Vordingborg Kommune og dens
fremtidige muligheder for at sikre kommunal velfærd til sine borgere.

82

/

MULIGT AT
VENDE
UDVIKLINGEN

Der er en række positive forhold, der taler for, at det vil kunne lade sig gøre at
vende udviklingen.
1.
Kommunen har p.t. næsten lige mange til- og fraflyttere, og der skal ikke fastholdes mange borgere, før det slår positivt igennem i statistikken. Alt andet
lige koster det færre ressourcer at fastholde en familie frem for at tiltrække en
ny. Der er derfor af Vordingborg Kommune igangsat analyser, der dels belyser
omverdenens kendskabsgrad til kommunen og dels belyser årsager til fraflytning. Vordingborg Kommune lancerer i efteråret 2021 bosætningsstrategien;
”Kyst til mere”, hvis hovedformål er strategisk, kreativt og digitalt at skabe en
fælles fortælling og et ensartet udtryk, der kan bruges på tværs af omdømme-, branding-, bosætning- og kampagneindsatser, hvilket blandt andet skal
ske via en ny bosætningshjemmeside, landingssider, kampagner og digitale
indsatser i perioden 2021-2022.
2.
Kommunen ser ind i en fremtid med betydelig forbedret infrastruktur med
anlæggelse af Femern Bælt Tunnel til Tyskland, den kommende Storstrømsbro samt elektrificeringen af jernbanenettet, der bl.a. vil betyde at transporttiden mellem København og Vordingborg reduceres.
Endvidere har Vordingborg Kommune, modsat sine sydlige nabokommuner,
”time”-fordelen, dvs. bilister har maksimalt 1 times kørsel i transporttid til og
fra København.
I lyset af, at smertegrænsen for de fleste pendlere er max 1.5 time dagligt ,
og – her post corona – at hjemmearbejde er en blivende tendens5, vil det blive
mere attraktivt at bosætte sig ”på landet”, og arbejdsmæssigt kombinere
pendling og hjemmearbejde.
Yderligere – i lyset af de stigende huspriser i Hovedstadsområdet – bør
Vordingborg Kommune have et solidt grundlag for tiltrækning af borgere fra
hovedstadsområdet.
3.
Vordingborg Kommune er et naturskønt område med Danmarks længste
kysttrækning og ikke mindst billige kvadratmeterpriser, som det fremgår af
faktaboksen ovenfor.

HUSPRISER
PARCEL/RÆKKEHUS,
2021 K1,
KR. PR. M2:6
København Kom.
Frederiksberg Kom.
Faxe Kom.
Næstved Kom.
Vordingborg Kom.
Guldborgsund Kom.
Lolland Kom.

46.331 kr. /m2
66.395 kr. /m2
12.332 kr. /m2
12.244 kr. /m2
8.902 kr. /m2
7.537 kr. /m2
5.066 kr. /m2
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ØGET
FOKUS
PÅ
BYGGEGRUNDE

Det er Vordingborg Erhvervsforenings vurdering, at vi her i området har meget at tilbyde tilflyttere, ligesom den øgede tendens til anvendelse af hjemmearbejdspladser og andre fleksible måder at indrette sit arbejdsliv på, taler
til områdets fordel.
Det er derfor helt afgørende, at vi har attraktive boliger og byggegrunde til
salg.
Hvis man ønsker at flytte ud af København til et område med luft og natur,
hvor man kan bygge sin egen bolig eller man fra en af vores nabokommuner
leder efter en murermestervilla med renoveringspotentiale, skal man kunne
finde det i Vordingborg Kommune.
Som det ses i tabellen nedenfor, var der i september måned 67 helårsgrunde

FAKTA
DER
TÆLLER
// Tilflytterne kommer

primært fra København
(15,8%), Næstved (15%),
Guldborgsund (11,2%), Faxe
(5,2%) og Lolland (4,2%)

// De flytter primært til postnumrene Vordingborg,
Præstø og Stege

// De tilflyttede er oftest

20-29 år, beskæftigede
og enten ufaglærte eller
faglærte

// 16,4 % af fraflytterne flytter

tilbage til kommunen igen
(typisk efter endt uddannelse)

// *88% af tilflytterne er me-

get enige/enige i, at de er
tilfredse med flytning til
kommunen.
*Over 83% af tilflytterne
er meget enige/enige i, at
deres nye bolig er tæt på
natur/havet
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til salg i Vordingborg Kommune.

Helårsgrunde til salg og
gennemsnitlig udbudspris pr. m2, pr. kommune
Pr.10.09.2021

Til salg i alt

Hos Boliga*

Hos kommune

Kommende

Gn.s udbudspris/byggegrunde

Vordingborg

67

54

13

1500**

482 kr./m2

Faxe

51

51

0

885 kr./m2

Guldborgsund

144

41

103

250 kr./m2

Lolland

93

9

84

250 kr./m2

Næstved

126

68

58

79

795 kr./m2

* Boliga kan også indeholde grunde udbudt af kommunen – i så fald indgår disse ikke i ”Kommune”
** Det kommende projekt Rosenholmene i Vordingborg Vest

Vordingborg Erhvervsforening finder det derfor meget positivt, at der
forventeligt igangsættes et nyt boligkvarter i Vordingborg vest, Rosenholmene, som gradvis vil blive udbygget med 100-200 boliger ad gangen til slutteligt at favne 1500 boliger. Projektet er et samarbejde mellem Nordic Ville og
Rosenfeldt Gods, som lægger jord til projektet.
Det er et stort skridt i den rigtige retning og projektet vil tiltrække nye borgere til kommunen.
Vordingborg Erhvervsforening anbefaler desuden, at Vordingborg Kommune
yderligere hvert år udstykker mindst 100 nye attraktivt beliggende helårsgrunde med henblik på salg. Grundene skal udstykkes omkring Vordingborg,
Præstø og Stege for at tiltrække familier i den erhvervsaktive alder, der har
brug for plads og attraktiv beliggenhed i deres nye ejerbolig.

VORDINGBORG
ERHVERVSFORENING
ANBEFALER:
//

at Vordingborg Kommune årligt frem mod 2030 sikrer udstykning og salg af 100 nye attraktivt beliggende byggegrunde til
private boliger. Det koster i gennemsnit ca. kr. 375.000 at opkøbe og byggemodne en grund. For en investering på kr. 37.5 mio.,
kan kommunen udstykke 100 nye grunde årligt, som ved salg
kan geninvesteres i 100 nye udstykninger året efter.

//

at der i kommunens bosætningsstrategi fokuseres på, hvilke
områder som potentielle tilflyttere finder attraktive. Det handler
om; ”beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed”.

//

at der udpeges byggegrunde i følgende områder:
- Kystnære grunde i hele Vordingborg Kommune
- I og omkring Vordingborg, Stege og Præstø

//

at målrette byggegrundes størrelser til forskellige målgrupper.
Det betyder, at der skal være flere grunde til salg med grundstørrelser på 900-1000 m2, og huse på minimum 140-180 m2.

//

at udarbejde planer for udvikling af ”alternative” bo-former,
som fx etablering af bofællesskaber såsom ECO-villages og
senior-kollektiver, ligesom arealer udlagt til ”tiny houses” kunne
være et bud

//

at der ansættes en bosætningsansvarlig i Vordingborg

//

at der nedsættes en Bosætningskomité, der består af borgme-

Kommune

ster, bosætningsansvarlig, kreditinstitut, bank, mægler, entreprenør – som alle har viljen, evnen og midlerne til at gennemføre
salg af 100 grunde årligt

//

at inddrage erhvervslivet i udviklingsarbejdet, fx i form af målgruppebaserede velkomstpakker til tilflyttere, indeholdende
relevant materiale fra kommunen, samt gaver og/eller rabatordninger, der er brugbare for tilflytterne og tilgodeser det lokale
butiks- og foreningsliv

/
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6.2

MANGEL PÅ
ARBEJDSKRAFT
TRUSSEL MOD
VÆKSTEN
VORDINGBORG ERHVERVSFORENINGS
OVERORDNEDE ANBEFALER:
// AT KOMMUNEN SKABER ET STÆRKT SAMARBEJDE MED ARBEJDSMARKEDETS PARTER
FOR AT SIKRE TILSTRÆKKELIGT MED
KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT.
// AT KOMMUNENS JOBCENTER GØR EN AKTIV
INDSATS FOR AT ALLE, DER KAN ARBEJDE,
KOMMER I ARBEJDE.
// AT DER SÆTTES INITIATIVER I GANG, DER
VARIGT REDUCERER ANTALLET AF PERSONER
PÅ KONTANTHJÆLP.
// AT VORDINGBORG KOMMUNE SIKRER, AT DET
ER SÅ ENKELT OG NEMT SOM MULIGT FOR
VIRKSOMHEDERNE AT ANSÆTTE UDENLANDSK
ARBEJDSKRAFT.
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KORT FORTALT
Virksomhedernes vækst i Vordingborg Kommune er stærkt udfordret på
grund af en stor mangel på kvalificeret arbejdskraft. Dette ses aktuelt især inden for bygge-og anlægsbranchen, og det er en tendens, der vil blive forstærket yderligere i løbet af de næste 10 år, hvis ikke der bliver handlet på området.
En befolkningsprognose som Vordingborg Kommune har udarbejdet, viser
følgende udvikling i befolkningssammensætning og dermed også arbejdsstyrken.
Vordingborg
Kommune

Historik

Historik

Udgangsår

2012

2018

2019

2020

2023

2026

0 år

374

334

328

347

356

362

344

16

0-6 år

3.059

2.604

2.516

2.543

2.602

2.668

2.662

146

5,8

7-16 år

5.625

5.156

5.049

4.911

4.426

4.090

4.070

-979

-19,4
-25,8

Antal pr. 1. januar
2032

Ændringer fra
2019-2032
Antal
%
4,8

17-25 år

3.857

4.329

4.183

4.123

3.973

3.737

3.102

-1.081

26-42 år

7.555

7.059

6.958

6.897

6.986

7.131

7.107

249

3,6

43-59 år

11.760

11.427

11.302

11.140

10.529

9.679

8.307

-2.995

-26,5
-7,0

60-64 år

3.727

3.525

3.559

3.568

3.541

3.585

3.310

-249

65-79 år

7.862

9.459

9.627

9.748

9.973

9.891

9.915

288

3,0

80-99 år

2.359

2.528

2.622

2.748

3.162

3.841

4.845

2.223

84,8

Total

45.804

46.087

45.816

45.678

45.192

44.623

43.418

-2.398

-5,2

Prognosen viser, at der i aldersgruppen 43 til 59 år vil være 2.995 borgere færre om 10 år. Samlet set vil der i aldersgruppen 17 til 64 år være 3.578 borgere
færre end her i 2021. Med andre ord vil der om 10 år markant mangle arbejdskraft i Vordingborg Kommune til virksomhederne, som i stedet må tiltrække
arbejdskraft udenfor kommunen.

”

DER SKER SÅ UTROLIG MANGE
SPÆNDENDE TING I VORDINGBORG
KOMMUNE NU, SOM KAN SKABE VÆKST
OG ARBEJDSPLADSER. OG SÅ DUER
DET BARE IKKE, AT MANGLENDE
KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT
SPÆNDER BEN. VI MÅ SAMMEN FINDE
DE LØSNINGER, DER SKAL TIL
– KOMMUNE, VIRKSOMHEDER OG
UDDANNELSESINSTITUTIONERNE!
VI VIL LYKKES!
Malermester Willi Becke,
formand Vordingborg Erhvervsforening

/
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Udviklingen bekræftes af en indekseret befolkningsprognose, som Cowi1 har
udarbejdet for Vordingborg Kommune, som viser, at der i 2032 vil være sket
et fald på 11% i arbejdsstyrken, og at denne udvikling vil fortsætte frem mod
2039.
Alt andet lige, vil virksomhederne i Vordingborg kommune i fremtiden komme til at mangle arbejdskraft, og det vil begrænse mulighederne for virksomhedernes vækst og udvikling.

Produktionsbegrænsninger i bygge og anlæg
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De seneste tal (august 2021) fra Danmarks Statistik om produktionsbegrænsninger i bygge- og anlægs-branchen, viser et rekordhøjt antal virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft. 48% af virksomhederne
mangler kvalificeret arbejdskraft, og det hæmmer virksomhedernes vækst
betydeligt.

MANGEL PÅ
KVALIFICERET
ARBEJDSKRAFT

Når der er tale om mangel på arbejdskraft, er det vigtigt også at fokusere på
rekruttering af de ”rigtige” medarbejdere. Flere virksomheder udtrykker, at
det ikke nødvendigvis er manglen på ansøgere, men kvaliteten af ansøgernes kompetencer.
Danske virksomheder rekrutterer som aldrig før, men desværre ofte forgæves, og for Region Sjælland er det knapt hver sjette rekruttering, der mislykkes. I Region Sjælland findes de største rekrutteringsudfordringer inden
for sundhed- og omsorgsområdet, rengøring samt bygge-anlægsområdet.
Virksomhederne i disse brancher er især udfordret i rekrutteringen af faglært
arbejdskraft, men også kvalificeret ufaglært arbejdskraft såvel som højtuddannede.
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Manglen på arbejdskraft bliver endvidere udfordrende for virksomheder i forhold til deres egen indsats for efter- og videre uddannelse. Hvis man mangler
medarbejdere, sendes nuværende medarbejdere ikke på efteruddannelseskurser. Med andre ord bliver manglen på de rette kvalifikationer stadig større.

GRØN OMSTILLING SKABER
MASSIVT BEHOV FOR FAGLÆRT
ARBEJDSKRAFT
Danmark skal reducere sin samlede drivhusgasudledning med 70 pct. i 2030
sammenlignet med 1990, og denne målsætning skaber markant mange nye
muligheder for vækst og jobs i danske virksomheder. I takt med at samfundet
bliver mere bevidst om den grønne omstillings altafgørende betydning for
fremtiden, bliver der skabt et signifikant øget behov for kvalificeret og specialiseret arbejdskraft til at løse alle de arbejdsopgaver, der følger med dette.
Ifølge Dansk Energi2 vil den grønne omstilling frem til 2030 skabe et behov
for i alt 290.000 ekstra årsværk, og heraf er det 130.000 erhvervsfagligt uddannede såsom smede og elektrikere der bliver efterspurgt. De skal løse konkrete
opgaver som bl.a. installation og servicering af vindmøller, opsætning af ladestandere til elbiler, udskiftning af olie- og naturgasfyr til varme-pumper.

Efterspørgsel efter arbejdskraft pr. år fordelt på uddannelse
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Manglen på arbejdskraft skal ses i den kontekst, at virksomhederne allerede i
dag oplever en stor mangel på erhvervsfaglig arbejdskraft. Hvis der ikke allerede nu sættes initiativer i gang for at skaffe mere kvalificeret arbejdskraft, vil
det bremse væksten og den grønne omstilling.
Danmark forventer en enorm vækst i vind- og Power-to-X-industrien de
kommende år for at leve op til klimamålene i 2030. Konkret vil udviklingsplanerne for havvindoperatører på Klintholm Havn og produktion af biofuel
på Vordingborg Havn betyde øget efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft
de kommende år.
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Det er derfor vigtigt, at en kommune som Vordingborg allerede nu skaber og
tilbyder relevante uddannelser, der sikrer kvalificeret og specialiseret arbejdskraft inden for den grønne omstilling.
Denne massive efterspørgsel kræver en målrettet indsats fra kommunens
side for at sikre, at såvel arbejdskraft som de rette kompetencer er til rådighed i Vordingborg Kommune.

FALDENDE
LEDIGHED

I de senere år er ledigheden faldet generelt i hele landet, og også i Vordingborg Kommune, men andelen af ledigheden er højere end Region Sjælland
og landsgennemsnittet. Det ses også af grafen nedenfor, at ledigheden i
2019 til 2020 steg igen på grund af corona.

Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken
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De seneste opgjorte tal fra Danmarks Statistik, viser at ledigheden i Vordingborg Kommune i august 2021 var 3,7 procent – og det er laveste niveau siden
november 2008, hvor finanskrisen satte ind. Udviklingen i antallet af ledige
er faldet siden maj 2020, hvor det toppede – og faldet er accelereret siden
februar 2021. Den sæsonkorrigerede arbejdsløshed i Vordingborg Kommune
var på 5 procent ved udgangen af 2020, hvorimod den på landsplan var 4,6
procent.
Den faldende ledighed er samfundsøkonomisk en positiv udvikling, men
øger selvsagt manglen på arbejdskraft, som igen kan føre til stigende lønninger. Alt sammen forhold, der udfordrer virksomhedernes konkurrenceevne.

DEN
TILGÆNGELIGE
ARBEJDSKRAFTRESERVE

Andelen af befolkningen mellem 16 og 66 år, der er på en eller anden form
for offentlig ydelse i Vordingborg kommune er i juni 2021 på 23,5%, hvor
den til sammenligning er 19% på landsplan. Det er især andelen af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, som er højere i Vordingborg end på
landsplan.
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I tabellen nedenfor gives et overblik over hvor mange borgere, der er på hvilke typer ydelser. Den anden kolonne viser hvor mange borgere, der i løbet
af 2020 modtog den gældende ydelse i en given periode, mens kolonne tre
viser hvor mange personer, der modtog ydelsen hele året. Det viser dermed,
at mange borgere blot modtager den gældende ydelse som en hjælp i en
midlertidig periode, fx mellem to jobs eller på grund af en sygemelding.

Alle ydelser under ét. Antal personer og fuldtidspersoner
Vordingborg Kommune
2020
A-dagpenge

Antal berørte
personer

Antal fuldtidspersoner

Fuldtidspersoner
i procent af
arbejdsstyrken*

Fuldtidspersoner
i procent af
befolkningen

2.144

718

3,6

2,6

Kontanthjælp

986

696

3,5

2,5

Uddannelseshjælp

592

369

1,9

1,3

Revalidering

24

16

0,1

0,1

Selvforsørgelsesog hjemrejseydelser

172

116

0,6

0,4

4.664

692

3,5

2,5

126

94

0,5

0,3

Ressourceforløb

163

124

0,6

0,4

Ledighedsydelse

295

141

0,7

0,5

Sygedagpenge
Jobafklaringsforløb

Fleksjob
Førtidspension
Efterløn

754

660

3,3

2,4

2.530

2.530

11,7

8,4

656

510

2,6

1,8

Kilde: Jonindsats. www.jobindsats.dk
* Arbejdsstyrken består af borgere i den erhvervsaktive alder fra 16-66 år

Af tabellen fremgår endvidere, at 3631 borgere (markeret med kursiv) ud af
det samlede antal fuldtidspersoner (svarende til 6456), som modtog ydelser
hele året i 2020, var på såkaldt permanente ydelser som er førtidspension,
fleksjob, ledighedsydelse og efterløn. Disse borgere står således slet ikke eller
kun i begrænset omfang til rådighed for arbejdsmarkedet.

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I
VORDINGBORG KOMMUNE
For at skabe vækst i Vordingborg Kommunens virksomheder, er det en afgørende faktor, at kommunens jobcenter gør en aktiv indsats for, at alle der kan
arbejde, kommer i arbejde. Beskæftigelsesindsatsen for de aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere omhandler bl.a. virksomhedspraktikker og job
med løntilskud.
I grafen på næste side ses hvor stor en andel af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Vordingborg Kommune, som sendes i forskellige former
for beskæftigelsesindsats sammenlignet med hele landet.
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Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i aktivering
eller som har opnået ordinære timer i en måned
Top 10
1. Lemvig
2. Odder
3. Ringkøbing-Skjern
4. Favrskov
5. Egedal
6. Tønder
7. Bornholm
8. Holstebro
9. Skandeborg
10. Bornholm
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Ifølge seneste opgørelse (maj 2021) om beskæftigelsesindsatsen i Vordingborg Kommune er det i maj 2021 blot 8% af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der bliver sendt ud i virksomhedspraktik, job med
løntilskud mv. Det placerer Vordingborg Kommune som nummer 87 ud af
98 kommuner i Danmark. På landsplan er det knapt 15%, mens de bedste
kommuner ligger på knapt 30%, dvs. hver tredje aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager sendes i aktivering.
Vordingborg Erhvervsforening mener, at Vordingborg Jobcenter bør sende en langt større andel af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i
beskæftigelsesrettede indsatser, og især i en tid med stigende mangel på
arbejdskraft.

REKRUTTERING
AF UDENLANDSK
ARBEJDSKRAFT

Manglen på kvalificeret eller specialiseret arbejdskraft kan også løses ved at
virksomhederne rekrutterer arbejdskraft i udlandet – både indenfor EU og i
tredjelande. I den forbindelse mener Vordingborg Erhvervsforening, at det er
vigtigt at Jobcenteret spiller en aktiv rolle for at hjælpe virksomhederne med
at finde den nødvendige arbejdskraft i udlandet, når det ikke er muligt at
rekruttere den i Danmark.
Virksomhederne har ofte en kort tidshorisont og oplever i dag, at det er en
tidskrævende proces for den enkelte virksomhed at finde og rekruttere i
udlandet.
Vordingborg Erhvervsforening foreslår et samarbejde mellem kommunerne
i vores område, hvor der laves en specialiseret jobcenterservice med rekruttering af arbejdskraft i udlandet. Det er vigtigt, at al sagsbehandling sker
hurtigt og effektivt for at hjælpe virksomhederne.
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VORDINGBORG
ERHVERVSFORENING
ANBEFALER:
//

at Vordingborg Kommune skaber et stærkt samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter for at sikre at alle ledige, der kan,
kommer i arbejde for at understøtte virksomhedernes behov for
kvalificeret arbejdskraft både nu og i fremtiden. Det handler om:
- at prioritere ressourcer til beskæftigelsesindsatsen, så
andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere,
der kommer i aktivering, øges markant
- at flere kontanthjælpsmodtagere sendes i nyttejobs 		
som brobygning til det ordinære arbejdsmarked
- en hurtigere og mere effektiv udredning af
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
- at inddrage flere virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, så flere virksomheder tager ledige i
aktivering. Dette gennem rådgivning og oplysning til
virksomhederne og tæt kontakt mellem kommunens
jobkonsulenter og virksomhederne.

//

at Vordingborg kommune tager initiativer til oplysningsindsatser, der kan bidrage til dels at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet, dels rekruttere seniorer

//

at Vordingborg Kommune sikrer, at det er enkelt og nemt som

//

at kommunen tager initiativ til et samarbejde mellem kommu-

muligt for virksomhederne at ansætte udenlandsk arbejdskraft.

nerne i vores område, hvor der laves en specialiseret jobcenterservice med rekruttering af arbejdskraft i udlandet.

//

at kommunen som led i sin beskæftigelsesindsats også sætter
stort fokus på opkvalificering og omskoling af ledige for at sikre
kvalifikationer, der matcher virksomhedernes behov.

//

at løfte uddannelsesområdet i kommunen via synliggørelse af
uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder samt igangsættelse af strategiske projekter. Dette gennem et tæt samarbejde
mellem arbejdsmarkedets parter – kommune, virksomheder,
uddannelsesinstitutioner, jobcenter, erhvervsorganisationer og
fagforeninger, der i fællesskab kan belyse hvor behovene er, og
sætte initiativer i gang til at opfylde dem.
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6.3

LAVT UDDANNELSESNIVEAU
KRITISK FOR
FREMTIDIG VÆKST
VORDINGBORG ERHVERVSFORENING
OVERORDNEDE ANBEFALER:

// AT VORDINGBORG KOMMUNE SÆTTER INITIATIVER

I GANG, DER KAN SIKRE ET SAMLET LØFT AF VORDINGBORG KOMMUNES FOLKESKOLER MED MÅL
OM AT KARAKTERNIVEAUET VED FOLKESKOLENS
AFGANGSEKSAMEN HÆVES MINIMUM TIL LANDSGENNEMSNITTET SAMT AT FRAVÆRET BRINGES BETYDELIGT NED.

// AT VORDINGBORG KOMMUNE SÆTTER INITIATIVER

I GANG, DER KAN SIKRE AT EN STØRRE ANDEL AF
DE 25-29-ÅRIGE GENNEMFØRER EN UNGDOMSUDDANNELSE. DET KAN VÆRE ÅRLIGE ”UDDANNELSESMESSER”, HVOR ELEVER FRA UDSKOLINGEN MØDER
VIRKSOMHEDER FOR AT BLIVE INSPIRERET OG MOTIVERET TIL UDDANNELSE OG ERHVERVSVALG

// AT VORDINGBORG KOMMUNE I SAMARBEJDE MED

ERHVERVSLIVET AFTALER EN STYRET ERHVERVSPRAKTIK PROCES I BESTEMTE UGER, DER SIKRER AT
ALLE ELEVER I 8. OG 9. KLASSE KOMMER I RELEVANT
ERHVERVSPRAKTIK

// AT VORDINGBORG KOMMUNE ARBEJDER INTENSIVT
PÅ AT TILTRÆKKE FLERE ERHVERVSUDDANNELSER
OG STUDERENDE TIL KOMMUNEN

// AT VORDINGBORG KOMMUNER SÆTTER INITIATIVER
I GANG MED ET SÆRLIGT FOKUS PÅ AT FLERE UNGE
SØGER IND PÅ ERHVERVSUDDANNELSER, SÅ DER
BLIVER UDDANNET FLERE ELEKTRIKERE, SMEDE,
TØMRERE SAMT UDDANNELSER, DER ER RETTET
MOD JOB INDENFOR GRØN OMSTILLING.
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KRITISK
UDGANGSPUNKT
PÅ
UDDANNELSESOMRÅDET
Manglen på kvalificeret arbejdskraft er en barriere for mulighederne for at
skabe vækst og nye jobs i virksomhederne. Det første led i fødekæden for at
sikre nok kvalificeret arbejdskraft, er grundskolerne. På dette område er Vordingborg Kommune alvorligt udfordret.
I Vordingborg Kommune er det således 30 procent af unge i alderen 25-29 år,
som ikke får en højere uddannelse end folkeskolen. Denne andel er højere i
Vordingborg kommune både i forhold til gennemsnittet for Region Sjælland
(26%) og i forhold til hele landet (17%).
Samtidigt opnår afgangseleverne fra folkeskolen et noget lavere karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangseksamen end i landets øvrige kommuner. Ved
folkeskolernes afgangseksamen i 2021 var karaktergennemsnittet på 6,9 i Vordingborg kommune, mens det på landsplan var 7,8. Dog er der for Vordingborg Kommunes vedkommende sket et lille løft fra 2020, hvor gennemsnittet
var på 6,6.
Overnævnte skal ses i lyset af, at der i Vordingborg Kommune er færre elever,
der opnår minimumkarakteren 2 i dansk og matematik, som er blevet adgangsgivende til erhvervsuddannelserne. I Vordingborg Kommune opnåede
89,4% af eleverne karakteren 2 eller højere ved afgangseksamen, mens det
tilsvarende tal på landsplan er 94,2%.

”

DER MANGLER HÅNDENS FOLK,
DER KAN BRUGE HÆNDER
OG HOVED – OG IKKE KUN HOVED.
HVIS MAN SER PÅ KOMMUNEN – SÅ ER
DER EN KÆMPE GRUPPE AF
UNGE MENNESKER – SE NU AT KOMME
PÅ SKOLE OG KOMME I GANG.
DER ER MASSER AF JOB.
Jacob Møller,
Administrerende Direktør insatech
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HØJT
FRAVÆR I
FOLKESKOLERNE

Elevfraværet i Vordingborg Kommunes skoler er markant højere end landsgennemsnittet. Ser vi på sammenligningskommunerne, er det Næstved
Kommune, der klarer sig bedst med et lavere fraværsgennemsnit end de
øvrige kommuner, men dog stadig et højere fravær end landsgennemsnittet.

Sammenligningskommune
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Elevfraværet i Vordingborg Kommune har tidligere været en del omdiskuteret, da tal fra Undervisningsministeriet i 2018 viste, at elever på skolerne i
Vordingborg Kommune havde en markant højere ulovlig fraværsprocent (7,3
pct.) end landsgennemsnittet (5,9 pct). Udvalget for Børn, Unge og Familie i Vordingborg Kommune valgte derfor at igangsætte et forsøg med en
SMS-ordning, der skulle få fraværet til at falde i kommunens skoler.
Efter et år i drift er ordningen evalueret, og alle skolerne tilkendegav, at
SMS-ordningen havde haft en positiv effekt på fraværet samlet set, hvilket
fremgår af søjlediagrammet overfor. Fra 2017/18 til 2019/21 er fraværsprocenten faldet et helt procentpoint fra 7,3% til 6,3%. På flere skoler valgte man derfor at etablere ordningen på flere klassetrin. I samme periode valgte Vordingborg Kommune at fastsætte et mål om max. 5 % skolefravær for at begrænse
børn- og unges skolefravær og forhindre en selvforstærkende proces, hvor
fravær leder til mere fravær, som ofte tages med over i en påbegyndt ungdomsuddannelse.

HØJT
UDGIFTSSNIVEAU
TIL FOLKESKOLERNE

Grundskolernes lave karaktergennemsnit står i stærk kontrast til, at Vordingborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev er steget mest – svarende til
9,4% i perioden 2017-18 til 2019-20 – i forhold til sammenligningskommunerne Faxe, Næstved og Guldborgsund (7,1%) og i forhold til landet som helhed
(3,6). Også i reelle beløb har Vordingborg Kommune en større udgift pr. elev i
2019-20 end sammenlignet med nabokommuner og landet som helhed.
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Kommune

Udgifter til folkeskolen pr.
elev, 2017-18 i kr.

Udgifter til folkeskolen pr.
elev, 2019-20 i kr.

Vækst i perioden. I %
9,4

Vordingborg Kommune

73.700

80.600

Sammenligningskommuner

74.500

79.800

7,1

Region Sjælland

77.200

81.500

5,6

Hele landet

76.000

78.800

3,6

Vordingborg Kommune har i 2020 afsat en pulje på 5 millioner kroner, der
skulle opdatere rammerne for skoler, unge, uddannelse og bosætning. Puljen er øremærket til indsatser på skoleområdet, der skal sikre at flere unge
gennemfører en ungdomsuddannelse, og støtte op om fremtidig bosætning
i kommunen. Investeringen skal hjælpe Vordingborg Kommune i mål med at
nå den nationale målsætning om, at 90 % af en årgang skal have afsluttet en
ungdomsuddannelse, når de er fyldt 26 år.
Folkeskolen i Vordingborg Kommune – såvel som i hele landet1 - oplever i
disse år, at der bliver færre elever i den skolepligtige alder. Region Sjælland,
og dermed også Vordingborg Kommune, står overfor den udfordring, at der i
2030 vil være 16 % færre unge i alderen 15-17 år. Da flere skoler i kommunen i
forvejen er mindre skoler eller skoleafdelinger, så er det en meget stor udfordring. Derfor har Vordingborg Kommune politisk besluttet at tilføre skoleområdet 2,5 mio. kr. i 2022 og frem for at sikre lærerdækning og den nødvendige
undervisningstid pr. elev. Hvad betyder det? Er der ikke skolelærere nok eller
er det extra lærerkræfter for at støtte de mange svage elever.
Vordingborg Kommune har desuden igangsat en række forskellige undersøgelser i arbejdet med ”Det bæredygtige skolevæsen”, og ifølge budgetforliget afventer byrådet resultaterne af disse analyser, før der tages stilling til
yderligere initiativer.

FLERE OG FLERE
GÅR PÅ PRIVATSKOLE
Andelen af elever i 0. klasse, som går på fri- og privatskole er stigende i hele
landet. I 2007 på landsplan startede 12,4% af de i alt 67.700 elever i 0. klasse,
på fri- eller privatskole. I 2020 var andelen 17,7%.
I Vordingborg Kommune er andelen af elever på privatskoler også steget
i løbet af de seneste 10 år, og kommunen har en markant højere andel af
elever på fri- og privatskoler. Således går hver fjerde elev i fri- eller privatskole
i Vordingborg Kommune (2020), mens det på landsplan er lige under hver
femte elev.
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En undersøgelse fra Danmarks Statistik blandt 2.000 forældre til skolebørn
i alle aldre viser, at en stor del af forældrene, der vælger fri- og privatskoler,
prioriterede skolens ry, værdiggrundlag og høje faglige niveau.
Hvad angår det faglige niveau ses det af søjlediagrammet nedenfor, at karakterniveauet i Vordingborg kommunes fri- og privatskoler er markant højere
end det gennemsnitlige karakterniveau for folkeskolerne i kommunen i 2021.
Fri og privatskolernes karaktergennemsnit i Vordingborg Kommune ligger
også langt over landsgennemsnittet 2021 (7,8).
12
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Andelen af ikke-uddannelsesparate unge i Vordingborg Kommune er højere
i 2020 end i de forgangne tre år.
I Vordingborg Kommune var det i 2020 11% af de unge, der søgte en gymnasial uddannelse, og 21% af de unge der søgte en erhvervsuddannelse, der
blev vurderet ikke-uddannelsesparate. Disse andele er højere end i både
Region Sjælland og hele landet.

Andel ikke uddannelsesparate2 til erhvervsuddannelserne
og de gymnasiale uddannelser, 2020
25%
21%

19%

20%

18%

15%
10%

9%

11%

8%

5%
0%

Hele landet

Sjælland

Vordingborg

Gymnasiel
Uddannelse
Erhvervsuddannelse

Vordingborg Kommune samarbejdede i 2017 med Institut for Antropologi på
Københavns Universitet for at få mere viden om, hvordan lærere og elever
forstår vurderingen af uddannelsesparathed, og hvor det giver bedst mening
at sætte ind med ændringer. Undersøgelsen viste klart, at særligt forhold
omkring den sociale del af vurderingen bør gøres mere tydelig for både elev,
skole og hjem.
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Desuden viser evalueringer fra bl.a. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)3 at
vurderingen af uddannelsesparathed kan virke motiverende for nogle elever,
men også i høj grad demotiverende eller stigmatiserende for andre.
I Vordingborg Kommunes budgetforlig for 2022 er parterne bag aftalen
enige om at gøre en særlig indsats for ved den stigende andel af ikke-uddannelsesparate og derfor er der prioriteret 0,5 mio. kr. årligt til at muliggøre
individuelle vejledningsforløb for eleverne i udskolingen.

FOR FÅ FÅR EN
ADGANGSGIVENDE UNGDOMSUDDANNELSE
30 % af unge mellem 25-29 år i Vordingborg Kommune ikke får en højere
uddannelse end grundskolen, hvilket er markant højere end landsgennemsnittet som er på 17% (2020).

Befolkningens højest fuldførte uddannelse (25-29 år) 2020
50%
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33%

33%

30%

28%
26%

24%
17%
13%

10%

13%

24%

16%

Vordingborg
Region Sjælland
Hele landet

5%
0%
Grundskole

Gymnasiale
uddannelser

Erhvervsfaglige
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Længere
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Dette er en kritisk udfordring, der truer virksomhedernes muligheder for
vækst i Vordingborg Kommune.
Årsagerne er mangfoldige, og hænger bl.a. sammen med de lave karaktérgennemsnit, for meget ulovligt fravær og den relativt store andel, som ikke
vurderes uddannelsesparat. Endvidere viser tal fra VUC Storstrøm, at ca. 25%
af deres kursister (alle aldersgrupper), herunder også fra Vordingborg Kommune, har læsevanskeligheder, og mange skal reelt starte forfra med at lære
at læse eller læse hurtigere; de er hvad man kalder funktionelle analfabeter.
11% er testet decideret ordblinde. Gennemsnittet på landsplan er 7%. Ordblindhed er endvidere arveligt, hvorfor der er en stor risiko for, at disse elever
ikke kan få den fornødne hjælp fra deres forældre.
Folketinget vedtog i 2017 en række nye målsætninger for ungdomsuddannelsesområdet. Et af disse er målet om, at mindst 90 procent af de 25-årige i
2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. På nuværende tidspunkt opfylder ingen af landets regioner denne målsætning, men Region
Sjælland er længst fra.

/

99

De lokale ungdomsuddannelser har dog generelt haft et øget optag af elever, og en af årsagerne hertil er den nye Forberedende Grund Uddannelse
(FGU), som også blev introduceret i forbindelse med reformen i 2017.

ERHVERVSFAGLIG
UDDANNELSE

Der er i de senere år kommet flere erhvervsuddannelser til Vordingborg
Kommune, omhandlende serviceassistent, sikkerhedsvagt, social- og sundhedshjælper/assistent samt et grundforløb inden for teknologi, byggeri og
transport, og der arbejdes fortsat på at tiltrække endnu flere erhvervsuddannelser.
For at vise flere unge mulighederne ved erhvervsuddannelserne lægger
Vordingborg Kommune endvidere stor vægt på at udvikle motiverende
brobygningsforløb mellem folkeskole og ungdomsuddannelser, bl.a. ved at
tilbyde de ældste folkeskoleelever en masterclass med indblik i erhvervsuddannelserne.

HØJ ANDEL
MED ERHVERVSFAGLIG
UDDANNELSE

Andelen af unge i alderen 25-29 år, der har en erhvervsfaglig uddannelse
som højeste uddannelsesniveau i Vordingborg Kommune, ligger på niveau
med gennemsnittet for Region Sjælland, hvilket er markant højere end gennemsnittet for hele landet. 33% af unge mellem 25-29 år har en erhvervsfaglig uddannelse mod 24% på landsplan.
Denne styrke og fordel skal Vordingborg Kommune udnytte endnu mere, så
flere unge vælger den erhvervsfaglige vej. Manglen på kvalificeret arbejdskraft især indenfor de erhvervsfaglige fag, som er en udfordring allerede i
dag, vil kun blive større i de kommende år, både indenfor bygge & anlæg og
indenfor den grønne omstilling.

Vordingborg Erhvervsforening mener at folkeskolens rolle som
første led i fødekæden til sikring af kvalificeret arbejdskraft, er af
afgørende betydning. Kvaliteten af folkeskolen skal derfor højnes
betragteligt, så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse
som en forudsætning for sikringen af kvalificeret arbejdskraft.

VORDINGBORG
ERHVERVSFORENING
ANBEFALER:
//

100

/

VEDRØRENDE FOLKESKOLEN
at Vordingborg Kommune sætter initiativer i gang, der kan sikre et
samlet løft af Vordingborg Kommunes folkeskoler med mål om at
karakterniveauet ved Folkeskolens afgangseksamen som minimum hæves til landsgennemsnittet og at elevernes fravær nedbringes betydeligt.

//

at kommunen sætter initiativer i gang, der sikrer, at 90% af
folkeskolens afgangselever i 2030 opnår en adgangsgivende
ungdomsuddannelse. I takt med, at ungdomsårgangene bliver
mindre, bliver det så meget desto mere vigtigt, at andelen af
unge der kommer i gang med en adgangsgivende ungdomsuddannelse, øges fremover.

//

at eleverne i folkeskolen testes for ordblindhed så tidligt som
muligt. Og at forældre til ordblinde børn samtidig tilbydes test
for ordblindhed, så der kan tilbydes lektiehjælp udenfor hjemmet, hvis forældrene selv har svært ved at løfte opgaven.

//

at kommunen opprioriterer indsatsen for etablering af erhvervspraktik i 8. og 9. klasse Alle elever i folkeskolen har ret til at
komme i praktik i en uge i 8. klasse og en uge i 9. klasse. Den
mulighed skal udnyttes til at sikre at eleverne får et godt kendskab til det lokale erhvervsliv og til hvilke job- og uddannelsesmuligheder der findes.

//

at kommunen i samarbejde med erhvervslivet aftaler en styret
erhvervspraktik proces i bestemte uger, der sikrer at alle elever i
8. og 9. klasser kommer i relevant erhvervspraktik.

//

VEDRØRENDE OVERGANGEN
MELLEM FOLKESKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
at Vordingborg Kommune sætter initiativer i gang, der kan sikre
at en større andel af de 25-29-årige gennemfører en ungdomsuddannelse. Udover skolepraktik i udskolingen, handler det om
motiverende brobygningsforløb, om uddannelsesmesser, hvor
de unge, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne møder hinanden, og om at udskolingsundervisere i højere grad har
fokus på at introducere de unge til de muligheder, der ligger
indenfor især de erhvervsrettede uddannelser.

//

at kommunen prioriterer flere ressourcer til uddannelsesvejledningen, og ikke kun målrettet de ikke uddannelsesparate, men
alle elever. Endvidere skal vægtningen mellem de gymnasiale
og de erhvervsrettede uddannelser i vejledningen være mere
ligelig.

//

at kommunen sætter initiativer i gang med et særligt fokus på
at flere unge søger ind på erhvervsuddannelser, så der bliver
uddannet flere elektrikere, smede, tømrere samt uddannelser,
der er rettet mod job indenfor grøn omstilling.

//

at Vordingborg Kommune arbejder intensivt på at tiltrække flere
erhvervsuddannelser og studerende til kommunen.

//

ET SÆRLIGT FOKUS PÅ DEN GRØNNE OMSTILLING
at kommunen i langt højere grad prioriterer undervisning i bæredygtighed, grøn omstilling, og verdensmål mv. i folkeskolen,
og at det især er faglærte indenfor håndværksfag, som der bliver
stigende efterspørgsel på i fremtiden. En analyse fra Ungdomsbyen4 viser, at når erhvervsuddannelserne har fokus på bæredygtighed, får det flere unge til at overveje en erhvervsrettet
uddannelse, også blandt de såkaldt ressourcestærke unge.
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Tæt på Sydmotorvejen ved afkørsel 39 i Bårse ligger en

marineindustrien at Insatech for alvor vækster.

af Vordingborgs virksomheder, der har vokseværk.

Et af verdens største rederier, der er dansk, er en af Insatechs helt store kunder.

Godt nok satte Corona pandemien en midlertidig stopper for væksten, men nu er der igen gang i den.

”De køber løsninger, der hjælper dem med at spare
brændstof på skibene. Hvis rederierne kan reducere

Insatech har til huse i E47 Erhvervspark i Bårse i nye byg-

forbruget af brændstof og dermed CO2 udslippet, så

ninger efter en vellykket udflytning i 2016 fra lokalerne i

sparer de penge og det er en kæmpe hjælp for dem,”

Algade i Vordingborg. Virksomheden, der sælger og ser-

siger Jacob Møller.

vicerer instrumenter til industrivirksomheder i Danmark
og udlandet, var i vækst og havde brug for mere plads.

Hvilken løsning er det I

Jacob Møller er administrerende direktør for Insatech,

kan levere, så rederierne kan spare penge?

der har 75 medarbejdere. Han har været i spidsen for

”Vi hjælper rederierne med at digitalisere driften om-

virksomheden siden flytningen i 2016, og det har været

bord så de kan kontrollere hvad der sker meget mere

en rejse præget af vækst og udvikling.

præcist. Vores løsning gør også at ”rederen” kan sidde
hjemme på kontoret og løbende følge med i time for

STORT VÆKSTPOTENTIALE

time hvad der sker ombord på skibet. Det giver helt klart

Insatech er en virksomhed i vækst, og opererer i flere

en kontrolmulighed for de store rederier, der letter deres

markeder med stort vækstpotentiale. Det er blandt

drift og de kan spare penge,” forklarer Jacob Møller.

andet pharma- og marineindustrien, der vækster en hel
del.
Grøn omstilling har øget efterspørgslen på teknologi og
løsninger, der kan reducere CO2 udslip, og det er især i

BLÅ BOG
Navn:
Stilling:
Ansvarsområde:
Karriere:

Jacob Møller
Adm. Direktør
Danmark
Administrerende direktør
siden 2016
Uddannet bygningsingeniør
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”

VI FORVENTER AT BLIVE
STØRRE, MEN DET ER
UFORUDSIGELIGT HVOR
HURTIGT DET GÅR. DET
FLYTTER SIG HELE TIDEN

Grøn omstilling på containerskibene giver store vækst-

”Der er så meget rift om brint, så producenterne nær-

muligheder for Insatech. I dag er 35 til 40% af omsætnin-

mest ikke kan følge med. Der kan vi sælge dem en

gen skabt gennem eksport og den er vokset meget de

masse instrumenter og det er en del af vores kernefor-

senere år. I 2016 var eksportandelen på 5 til 10%.

retning, der bliver accelereret i en industri, der virkelig

”Det er de danske rederier, der har hjulpet os til udlan-

tager fart,” siger Jacob Møller.

det. Det at vi kan skrive de store danske rederier i vores
referenceliste trækker nye udenlandske kunder til. Vi har

Ifølge Jacob Møller er brintindustrien der hvor vind indu-

kunder i Tunesien, Ægypten, Italien og det er lidt spæn-

strien var for 25 år siden.

dende for en mellemstor dansk virksomhed at prøve
det,” siger Jacob Møller.

”Det kommer til at generere en masse arbejde for os.
Det er dejligt og det er særlig godt for Danmark, at vi får

Væksten i udlandet giver selvtillid blandt Insatechs 75

skabt alle de her arbejdspladser,” siger Jacob Møller.

medarbejdere, men det er ikke noget, der kommer bag

Insatech har fået nye kunder fra brintbranchen og brint

på Jacob Møller.

og metanol kommer til at fylde meget de kommende år
og vil skabe yderligere vækst hos Insatech.

”Vi har en tilgang til markedet, at vi er der hvor vi er med
de her produkter, fordi vi tror og tænker, at det kan vi

Og som Jacob Møller optimistisk og realistisk konstaterer:

godt. Og så gør vi det. Vi har den mentalitet her i huset,

”Vi forventer at blive større, men det er uforudsigeligt

at hvorfor ikke prøve? Vi kan sagtens finde ud af det så

hvor hurtigt det går. Det flytter sig hele tiden,” siger

det skal nok gå,” siger Jacob Møller.

Jacob Møller.

BRINT PRODUKTION BLIVER DET NÆSTE STORE
Grøn omstilling kræver nye energikilder via de såkaldte Power-to-X løsninger. Her bliver produktion af brint
fra overskudsstrøm en af de helt store muligheder for
Insatech for at entrere et nyt markedsområde med store
vækstmuligheder.
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FAKTA OM INSATECH:
// Insatech beskæftiger: Smede,
elektrikere, automatiktekniker,
maskinmestre, el-installatører,
el-ingeniører, laboranter og
bioteknikere
// 75 ansatte
// Salg og service af instrumenter
// Enginered products dvs
kundetilpassede løsninger
// Insatech ligger ved afkørsel 39 i Bårse
// Flyttede i 2016 fra Algade i
Vordingborg til Bårse
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6.4

FRA
MYNDIGHED
TIL
PARTNER
VORDINGBORG
ERHVERVSFORENINGS ANBEFALER:
// AT KOMMUNEN MØDER VIRKSOMHEDERNE
MED MERE PROAKTIVT, OG HAR EN SMIDIG OG
FLEKSIBEL SAGSBEHANDLING MED UDGANGSPUNKT I, AT ALT - SOM UDGANGSPUNKT - KAN
LADE SIG GØRE.
// AT KOMMUNEN HAR EN SAMLET SAGSBEHANDLINGSTID AF BYGGESAGER FRA ANSØGNING ER
INDSENDT TIL DER ER GIVET ENDELIGT SVAR
PÅ 1 KALENDERMÅNED
// AT KOMMUNEN UDVIKLER METODE TIL
LØBENDE TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SAMARBEJDET MELLEM VIRKSOMHED OG KOMMUNE.
HVER GANG DER HAR VÆRET KONTAKT, SKAL
VIRKSOMHED BESVARE FÅ RELEVANTE SPØRGSMÅL OM DERES OPLEVELSE. DER UDARBEJDES
KONKRETE TILFREDSHEDSMÅL.
// AT DER NEDSÆTTES ET ERHVERVSFORUM,
HVOR KOMMUNE, ERHVERVSLIV OG ARBEJDSMARKEDETS PARTER MINDST HVERT HALVE
ÅR MØDES TIL DIALOG OG DRØFTELSE OM,
HVORDAN KOMMUNEN BEDST SIKRER SKIFTET
FRA MYNDIGHED TIL PARTNER. VORDINGBORG
ERHVERV FACILITERER ERHVERVSFORUMMET.
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BRED
DELTAGELSE FRA
ERHVERVSLIVET
Vordingborg Erhvervsforening har i foråret 2021 gennemført 35 kvalitative
interviews blandt nøgleaktører og større virksomheder i kommunen samt
gennemført en workshop med fokus på identificering af erhvervsstyrker og
gode ideer til realisering, hvor 46 virksomheder deltog1.
De gennemførte interviews og den gennemførte workshop havde fokus på
virksomhedernes erfaringer med samarbejde med kommunen samt deres
vurdering af hvilke erhvervsstyrker Vordingborg Kommune har, som fremadrettet kan sikre vækst og velstand til kommunen.
Derudover er der i august 2021 foretaget en inspirationstur til Esbjerg Havn
samt interview af direktør Susanne Nordenbæk fra Business Esbjerg. Målet
med turen var dels erfaringsudveksling omkring offshore vind industrien, dels
at høre om deres erfaringer med samarbejde på tværs af kommune, erhvervsliv og institutioner.

”

DET ER HELT VILDT!
MEN DET ER FAKTISK
RIMELIG LET AT SKABE
EN GOD RELATION TIL
VIRKSOMHEDERNE.
DET HANDLER
GRUNDLÆGGENDE
BARE OM, AT DE SKAL
OPLEVE AT DER ER EN
KORT AFSTAND TIL
RÅDHUSET
Borgmester Ikast-Brande Ib Lauritsen (V), adspurgt om
han var tilfreds med kommunens placering i 2019
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INSPIRATION
TIL SAMARBEJDSMODELLER
FRA ESBJERG KOMMUNE
Esbjerg Kommune, Business Esbjerg, Education Esbjerg og Esbjerg Havn har her i 2021 indgået
et samarbejde med erhvervsliv, institutioner, foreninger og borgere for at identificere og implementere en ny strategisk retning og brand, som skal understøtte bosætning og vækst i hele
kommunen2 .
’Student in Business’ blev initieret i 2020, og er en af Education Esbjergs indsatser for at styrke
Esbjerg som uddannelses- og studieby. Målet at forene unge og virksomheder i et samarbejde,
der skal give 500 partnerskabsaftaler og 1.000 studierelevante job. Forventningen er, at der
indledningsvis kan indgås aftaler med de første 30 virksomheder3.
Ved store, komplekse erhvervsbyggesager, hvor en virksomhed ønsker at etablere sig i Esbjerg
Kommune, men stadig er i overvejelsesfase, nedsætter Business Esbjerg en hurtigarbejdende
task-force af kompetente og beslutningsstærke medlemmer på tværs af myndigheder og eksterne partnere, for at hjælpe virksomheden4 .
Allerede i 2015 vedtog man et politisk mål om, at Esbjerg Kommune skulle være Danmarks
Energi Metropol for energiteknologi. Dette ved en fokuseret indsats på netværks- og klyngedannelse lokalt, nationalt og internationalt gennem tætte samarbejder mellem kommune,
virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner .
I øvrigt vil tre ud af fire virksomheder i Esbjerg Kommune ifølge en undersøgelse fra Dansk
Industri anbefale andre virksomheder at flytte til kommunen5 .

De følgende anbefalinger fra Vordingborg Erhvervsforening er således summen at de mange input fra de gennemførte interview og workshop. Flere
respondenter har for eksempel udtrykt utilfredshed med, at det kan være
svært at komme igennem på telefonen i kommunens åbningstid. Dette har
naturligvis ført til en anbefaling om, at det altid skal være muligt at komme
igennem til personlig besvarelse osv.
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VORDINGBORG
ERHVERVSFORENING
ANBEFALER:
//

GENEREL GOD ERHVERVSVENLIG SERVICE
at Vordingborg Kommune anerkender og tager
ansvar for, at det er en ledelsesbeslutning og -opgave at sikre en serviceminded kommune og klæder sit embedsmandsværk på til at løfte opgaven
med tydelige anvisninger på, hvordan man sikrer
god service til sine borgere og virksomheder.

//

at kommunen prioriterer god kundeservice og
-tilfredshed på samme måde som en virksomhed
gør. Det skal handle om, hvad der er bedst for
virksomheden, og ikke hvad der er bedst, nemmest eller billigst (”kassetænkning”) for kommunen.

//

at kommunen møder virksomhederne proaktivt,
og har en smidig og fleksibel sagsbehandling med
udgangspunkt i, at alt - som udgangspunkt - kan
lade sig gøre.

//

at kommunen udvikler flere selvbetjeningsmuligheder på kommunens hjemmeside.

//

at ved telefonisk henvendelse til kommunen skal
man som virksomhed altid kunne komme igennem til personlig besvarelse.

//

at kommunen altid er leveringsdygtige i byggemodnede arealer til både virksomheder og private
boliger.

//

GOD SAGSBEHANDLING
at det er tydeligt og gennemsigtigt hvilke procedurer og godkendelsesfaser en given ansøgning
skal igennem med angivelse af forventet svarfrist.

//

at kommunen opstiller garantier for sagsbehandlingstid af forskellige typer sager

//

at kommunen har en samlet sagsbehandlingstid

//

af byggesager fra ansøgning er indsendt til der er
givet endeligt svar på én kalendermåned

//

at kommunen sikrer, at der altid er en gennemgående ansvarlig kontaktperson, der har ejerskab for en given sag og følger denne på tværs af
forvaltninger og afdelinger, så virksomheden kun
skal henvende sig et sted.

//

at Vordingborg Kommunen indfører udkørende
sagsbehandling på embedsniveau – det vil sige, at
der i forbindelse med større bygge- og/eller miljøsager kommer sagsbehandlere ud på den pågældende virksomhed.

//

at uanset hvilken størrelse virksomhed, der henvender sig til kommunen med fx en byggesag,
skal den sparring, rådgivning, procedure og service der møder virksomheden, være ens for alle.

//

LØBENDE MONITORERING OG OPFØLGNING
at kommunen udvikler metode til løbende tilfredshedsmåling på samarbejdet mellem virksomhed og kommune. Hver gang der har været
kontakt, skal virksomhed (eller borger) kunne
besvare få hurtige spørgsmål om deres oplevelse.
Der følges løbende og hurtigt op på tilfredshedsmålingen. Data samt handlinger vil løbende blive
offentliggjort på kommunens hjemmeside.

//

at der nedsættes et ”Handlingsudvalg”, der har til
opgave hurtigt og effektivt at følge op på tilfredshedsmålingerne.

//

at der nedsættes et Erhvervsforum, hvor kommune, erhvervsliv og arbejdsmarkedets parter mindst
hvert halve år mødes til dialog og drøftelse om,
hvordan kommunen bedst sikrer skiftet fra myndighed til partner. Vordingborg Erhverv faciliterer
erhvervsforummet.

GODT SAMARBEJDE
Et godt erhvervsklima handler også om godt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og institutioner,
hvilket Esbjerg Kommune er et glimrende og inspirerende eksempel på.
Vordingborg Erhvervsforening anbefaler, at alle – kommune, erhvervsforeningens medlemmer, øvrige
erhvervsliv og institutioner og foreninger – fremadrettet bidrager aktivt til at fremme og styrke et godt
samarbejde i Vordingborg Kommune. Det konstruktive samarbejde skal sikre en positiv udvikling med
vækst og stimulering af bosætning, arbejdsmarked og velfærd, der indenfor en 10-årig horisont skal sikre
overskud i den kommunale økonomi.
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6.5

DI’S
ERHVERVS
VENLIGHED
– DET
INDEHOLDER
MÅLINGEN
Dansk Industri1 gennemfører hvert år en måling af kommunernes erhvervsvenlighed og -klima. I 2020 opnåede Vordingborg Kommune sin hidtidig
dårligste placering som nr. 89.
I målingen fra 2021 var Vordingborg Kommune placeret som nummer 83.
Placeringen som 89 på Dansk Industris index over kommunernes erhvervsvenlighed i 2020, var et fald på 18 pladser fra nr. 71 året før. Den dårlige placering gav Vordingborg Erhvervsforening anledning til overvejelser både om
årsager til den dårlige placering og om mulige løsninger.
På den baggrund henvendte Erhvervsforeningen sig til Vordingborg Kommune, og der blev indgået et samarbejde om at lave en plan for at forbedre
kommunens erhvervsudvikling og erhvervsmæssige image.
Målet er senest i 2023 at være rykket mindst 30 pladser frem på DI erhvervsvenlighed analysen, og blandt kommunerne i region Sjælland at blive vurderet som den mest erhvervsvenlige kommune.
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Erhvervsmasterplan 2030 skal derfor:

//

pege på hvilke tiltag, der kan gøre kommunen til en god partner
for erhvervslivet

//
//

pege på de indsatser, det er vigtigst at få taget hånd om
udvikle en erhvervsudviklingsstrategi med klare pejlemærker, der giver
retning på længere sigt

DI’S METODIK TIL
VURDERING AF KOMMUNERNES
ERHVERVSVENLIGHED
Kommunernes erhvervsvenlighed er dels baseret på tilfredshedsundersøgelser blandt lokale virksomheder og kommunaldirektører, dels en lang række
statistiske parametre, der indikerer, hvordan det er at drive virksomhed i
kommunen.
Kommunerne bedømmes i ti overordnede kategorier:
1.

Overordnet erhvervs-venlighed

2.

Infrastruktur og Transport

3.

Arbejdskraft

4.

Uddannelse

5.

Sagsbehandling

6.

Grøn udvikling

7.

Brug af Private Leverandører

8.

Digitale rammer

9.

Skatter, afgifter og gebyrer

10.

Information og Dialog

Overordnet vægtning
i hver kategori

Virksomheder
25%

Statistik
50%
Kommunaldirektører
25%

ERHVERVSVENLIGHED
– SÅDAN BEDØMMER DI
VORDINGBORG KOMMUNE I 2021
Vordingborg Kommune blev vurderet som nr. 89 i 2020 og nr. 83 ud af 93
kommuner i 2021.
Hvis vi udelukkende ser på kommuner på Sjælland og Lolland-Falster, er
Vordingborg i 2021 placeret som nummer 16 ud af 17 kommuner på Sjælland
og Lolland-Falster. Tallet i parentes angiver den samlede placering i DIs erhvervsvenligheds måling 2021.
1.

Sorø (23)

10.

Stevns (66)

2.

Solrød (27)

11.

Køge (67)

3.

Ringsted (45)

12.

Faxe (70)

4.

Lejre (49)

13.

Lolland (72)

5.

Guldborgsund (57)

14.

Slagelse (79)

6.

Greve (58)

15.

Roskilde (82)

7.

Holbæk (60)

16.

Vordingborg (83)

8.

Kalundborg (62)

17.

Odsherred (88)

9.

Næstved (64)
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Som nævnt indledningsvis er målet at Vordingborg Kommune i 2030 skal
blive den mest erhvervsvenlige kommune i Region Sjælland
For at forstå hvad der ligger bag Dansk Industris indplacering af Vordingborg
Kommune, er her en gennemgang af de 10 områder, som analysen ser på og
giver bedømmelse på. Det er resultatet fra 2021, der gennemgås, da det er
de nyeste tal. Desuden har DI ændret på kategorierne i målingen, og da der
fremadrettet skal måles på hvordan Vordingborg Kommune udvikler sig, er
det derfor nødvendigt at tage udgangspunkt i 2021 målingen.
Af oversigten nedenfor ses det, at det især er indenfor kategorierne Arbejdskraft og Digitale Rammer, at kommunen opnåede dårlige placeringer i 2021
udgaven af målingen.

ERHVERVSKLIMA 2021
83

Samlet placering

70

Overordnet
erhvervsvenlighed

75

Infrastruktur
og transport
Arbejdskraft

63

67

69

77

77

Brug af
private leverandører

/

56

58

44

87

Faxe Kommune

21
43

74

68

26

60
61

84 82

33

52

82 81

Skatter, gebyrer og
erhvervsarealer

112

61

62 59

Grøn udvikling

Vordingborg Kommune

43

58

Sagsbehandling

Information og dialog

48

56

81

Uddannelse

Digitale rammer

55

63
72

90 88

57

75
Næstved Kommune

49

45

49
Guldborgsund Kommune

26

Overordnet erhvervsvenlighed: plads 75 ud af 93 mulige
Hvor tilfredse er vi med de lokale vækstvilkår og vil vi anbefale
andre virksomheder at etablere sig i kommunen?

Anbefaling:
Den overordnede erhvervsvenlighed i Vordingborg Kommuner har fra

Vordingborg Erhvervsforening (VEF) anbefaler, at

2020 til 2021 ændret sig fra en placering som nummer 86 til 69 baseret

kommunen altid møder virksomhederne proaktivt

på de svar virksomhederne har givet i 2021 udgaven af DI Erhvervsvenlig-

og med en smidig sagsbehandling. Udgangspunkt

heds undersøgelsen.

skal være, at alt kan lade sig gøre indtil andet er

Til gengæld kniber det meget for virksomhederne med at ville anbefale

bevist.

andre virksomheder at placere sig Vordingborg kommune. Her placerer
kommunen sig som 78 ud af 93.

Infrastruktur og transport: plads 56 ud af 93 mulige
Hvor tilfredse er vi med det lokale vejnet og en velfungerende
kollektiv trafik

Anbefaling:
VEF anbefaler, at Vordingborg Kommune især
prioriterer bedre kollektive trasportmuligheder og

Vordingborg kommune har en høj andel af arbejdsstyrken, der pendler til

fortsat prioriterer udvidelse og vedligeholdelse af

og fra arbejde. Især medarbejdernes muligheder for at benytte kollektiv

det kommunale vejnet

transport er kritisk; her får kommunen en plads 69.

Arbejdskraft: plads 88 ud af 93 mulige
adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for
virksomheders muligheder for vækst og udvikling

Anbefaling:
VEF anbefaler, at der gennemføres initiativer, der
sikrer at flere unge får en erhvervsuddannelse og er
jobparate, samt at øvrige ledige omskoles og opkva-

Her oplever virksomhederne at Vordingborg Kommune er for dårlig til at

lificeres til at matche virksomhedernes behov

tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft (72 ud af 93) samt at jobcentret

VEF anbefaler, at Jobcenteret kommer tættere

ikke gør arbejdet godt nok (76 ud af 93).

på virksomhedernes virkelighed. Det foreslås, at

Begge indikatorer er faldet siden seneste måling i 2020.

jobcenteret i samarbejde med VEF/VE gennemfører
en jobmesse, hvor ledige møder områdets virksomheder. Her skal der også prioriteres, at elever fra folkeskolerne og erhvervsuddannelserne kan komme
på besøg hos virksomhederne på messen.

Uddannelse: plads 77 ud af 93 mulige
Det er vigtigt, at de fremtidige medarbejdere i områdets virksomheder får de rette uddannelsesmæssige kompetencer, der

Anbefaling:

efterspørges. De unge skal motiveres til at uddanne sig bl.a.

sikrer at flere unge får en erhvervsuddannelse og er

gennem kendskab til virksomhederne.

jobparate.

VEF anbefaler, at der gennemføres initiativer, der

VEF anbefaler, at folkeskolerne får virksomheds ogHer er det især de lave karakterer ved folkeskolens afgangseksamen og

jobkendskab på skoleskemaet

den høje andel af arbejdsstyrken, der ikke har en uddannelse udover

VEF anbefaler, at kommunen arbejder på at udvikle

folkeskolen – der trækker Vordingborg kommune ned.

og tiltrække flere uddannelser.

Ligeledes viser statistik over befolkningsudviklingen, at en del unge i
alderen 17-25 søger væk. Frem mod 2032 forventes 25,8% af at forlade
kommunen.
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Sagsbehandling: plads 62 ud af 93 mulige
Når virksomheden henvender sig til kommunen og skal have
behandlet en sag, er det vigtigt med en hurtig, effektiv og
kompetent sagsbehandling.

Anbefaling:
Vi anbefaler, at kommunen har en samlet sagsbehandlingstid af byggesager fra ansøgning er
indsendt til der er givet endeligt svar på 1 kalender-

På sagsbehandlingen af byggesager er Vordingborg Kommune nummer

måned

16 ud af 93 kommuner, og nummer 44 ud af 93 kommuner, baseret på de

Vi anbefaler, at der altid er en gennemgående an-

statistiske parametre.

svarlig kontaktperson, der har ejerskab for sagen og

Virksomhederne oplever en forbedring i byggesagsbehandlingen som

følger denne på tværs af forvaltninger og afdelinger,

kompetent og effektiv. Her er der sket en forbedring fra nummer 90 til 50

så virksomheden kun skal henvende sig et sted.

på et år.

Vi anbefaler en synlighed i sagsbehandlingen, så en

Til gengæld er fortsat problemer med sagsbehandlingen af miljøsager,

virksomhed altid kan se hvor en sag er i systemet (a

hvor kommunen er faldet fra placering 64 til 70.

la din pakke er på vej)
Vi anbefaler, at alle virksomheder uanset størrelse
møder en ensartet sagsbehandling, når de henvender sig til Vordingborg Kommune.

Grøn Udvikling: plads 77 ud af 93 mulige
Punktet angiver kommunens placering på virksomhedsspørgsmål om tilfredshed med kommunens bæredygtige og grønne
udbud og indkøb samt kommunale initiativer, der bidrager
til bæredygtig omstilling i virksomheder og kommunaldirektørsvar omhandlende kommunens klimaplan med konkrete
mål for reduktion af CO2-udledning og kommunens indsats i
forhold til klimatilpasning.
Virksomheder giver udtryk for at der mangler kommunale initiativer, der

Anbefaling:
Vi anbefaler, at Vordingborg kommune tager initiativ til at kommunikere klart om hvordan kommunen understøtter virksomhederne i den grønne
omstilling.
Desuden bør kommunen implementere initiativer
til affaldssortering og øget genanvendelse.

kan bidrage til bæredygtig omstilling i virksomhederne f.eks affaldssortering samt rådgivning om energioptimering.

Brug af private leverandører: plads 82 ud af 93 mulige
En attraktiv erhvervskommune er åben for at lade private
leverandører byde på kommunale opgaver, hvilket kan være
med til at sikre øget effektivitet og højne kvaliteten. Når private
virksomheder udfører opgaver for kommunen, er det vigtigt
med en god udbudsproces.
Her gør Vordingborg Kommune for lidt og gør det for uklart, når det
handler om at sætte offentlige opgaver i udbud for at bruge private leverandører ifølge de svar, der er givet fra virksomhederne.
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Anbefaling:
VEF anbefaler, at kommunen løbende og i stigende
grad konkurrenceudsætter kommunale opgaver.
Konkurrenceudsættelsen skal ske på et åbent og
seriøst udbudsmateriale, hvor alle omkostninger
belyses.

Digitale Rammer: plads 87 ud af 93 mulige
Velfungerende digital infrastruktur og gode digitale kommunale løsninger er vigtige for virksomhedernes drift og vækst.

Anbefaling:

Data viser, at der er for få borgere, der har adgang til bredbånd

VEF anbefaler, at kommunen arbejder på at sikre

100/30mbit/s – samt at kommunen har for få eller for dårlige digitale ser-

forbedret mobil- og bredbåndsdækning af især

vices, hvor virksomhederne selv kan ordne sager – for eksempel byggesa-

områderne udenfor byerne.

ger.

VEF anbefaler, at der udvikles nye digitale selvbetje-

Kommunen gør for lidt for at få bedre mobildækning og bredbånd.

ningsløsninger samt at eksisterende forbedres.

Skatter, gebyrer og erhvervsarealer: plads 61 ud af 93 mulige
Virksomheder har brug for plads – nogen mere end andre.
Derfor er både de fysiske rammer og lokale skatter, afgifter og
gebyrer vigtige parametre for virksomhedernes konkurrenceevne og er afgørende for virksomheders valg af kommune og
udvidelsesmuligheder.

Anbefaling:
VEF anbefaler, at der etableres nyt erhvervsområde
ved afkørsel 39/Bårse.

Her er det primært grundskyldspromille og kommunale erhvervsskatter,
der er med til at give kommunen en placering som nummer 61.
Virksomhederne synes endvidere, at der tages for lidt hensyn til erhvervslivet i den lokale planlægning.

Information og dialog med kommunen:
plads 82 ud af 93 mulige
En god dialog mellem erhvervslivet og kommunen kan være
med til skabe forståelse for hinandens udfordringer og synspunkter og kan bidrage til at finde løsninger.
Der er sket et stort fald fra plads 48 til 75 på et år i dialogen mellem
politikere og erhvervsliv. Dialogen mellem kommunale embedsmænd og
erhvervslivet placerer kommunen som nummer 82.

Anbefaling:
VEF anbefaler, at kommunen har en smidig og
fleksibel sagsbehandling med udgangspunkt i at alt
som udgangspunkt kan alt lade sig gøre. Dialogen
skal være åben og tillidsbaseret og virksomhederne
skal have ”one point of contact”, når de henvender
sig.
VEF anbefaler, at der nedsættes et Erhvervsforum,
hvor kommune, erhvervsliv og arbejdsmarkedets
parter mindst hvert halve år mødes til dialog og
drøftelse om, hvordan kommunen bedst sikrer skiftet fra myndighed til partner. Ansvaret for opgaven
placeres hos Vordingborg Erhverv.
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VILJE
TIL
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7.1

STORT
POTIENTIALE
FREMGANG
OG VÆKST
Formålet med Erhvervsmasterplan 2030 har for Vordingborg Erhvervsforening været at komme med kvalificerede bud på hvilke indsatsområder, der
kan gøre Vordingborg Kommune til en attraktiv og erhvervsvenlig kommune. Et dynamisk erhvervsliv i vækst er forudsætning for en positiv udvikling
for Vordingborg Kommune til stimulering af bosætning, arbejdsmarked og
velfærd, der indenfor en 10-årig horisont skal sikre økonomisk balance i den
kommunale økonomi og mere velstand for indbyggerne.
Erhvervsmasterplan 2030 er første skridt i en langsigtet proces, hvor der skal
sættes handling bag de beskrevne indsatsområder. En opgave som Vordingborg Erhvervsforening opfordrer til, at både kommune, erhvervsliv og borgere vil bidrage positivt til.

GAMECHANGERE
SÆTTER NY
RETNING FOR VÆKST

Et direkte og sammenhængende motorvejssystem fra Oslo i nord, Stockholm i øst ned over Øresundsregionen videre til København ned til det nordlige Tyskland bliver realiseret, når ”the missing link” – Femern Bælt tunnelen
– er klar i 2029. OECD kalder denne sammenhængende infrastruktur for et
”system changing mega project”, fordi der skabes muligheder for helt nye
handel- og transportnetværk, som vil påvirke den økonomiske, sociale og
kulturelle struktur, ikke bare for områderne omkring selve tunnelen, men i
det meste af Nordeuropa.
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Særligt stort vækstpotentiale ser Vordingborg Erhvervsforening i etablering
af en sjællandsk motorvejstrekant med en ny motorvejsstrækning mellem
Bårse – Næstved – Slagelse. Denne motorvejsstrækning vil binde Danmark
bedre sammen og fuldende Sjællands-trekanten, hvor alle de store byer plus
Nord-, Vest-, Syd- og Østsjælland er koblet sammen i motorvejsnettet.
Vordingborg Erhvervsforening ser Femern Bælt tunnelen, den Sjællandske
motorvejstrekant og det samlede motorvejssystem som en gamechanger.
Denne nye infrastruktur skaber en række nye muligheder for virksomhederne i Vordingborg Kommune, herunder adgang til kvalificeret arbejdskraft, ny
kapital og nye samarbejdspartnere. Endvidere giver det bedre muligheder
for kommunen i forhold til bosætning, transport og turisme.
En anden gamechanger er den grønne omstilling.
Den positive udvikling med etablering af havvindmøller i Østersøen, som serviceres fra Klintholm Havn og udvidelsen af Vordingborg Havn til bæredygtig
erhvervshavn med lokalisering af PtX-virksomheden Vordingborg Biofuel og
forventeligt flere på vej, giver Vordingborg Kommune rigtig gode muligheder for at blive førende i omstillingen fra sort til grøn energi.
Med disse to game changere er der et enestående grundlag for udvikling af
en ny industriel klynge (a green hub) i Vordingborg Kommune, hvor udnyttelse af overskudsstrøm fra vindmøller og solceller via nye Power-to-X
teknologier kan omdannes til klimavenlige, CO2-neutrale brændstoffer, der
kan anvendes til den tunge transport til lands og vands. En visionær udvikling af infrastrukturen i form af ladestandere langs Sydmotorvejen i både
nord- og sydgående retning og i form af produktion og bunkering af grønne
brændstoffer fra Vordingborg Havn, er altså sat i gang med yderligere stort
potentiale.
Vordingborg Erhvervsforening vurderer, at Vordingborg Kommune med sin
strategisk vigtige placering rent geografisk har alle forudsætninger for at
blive centrum for ”The internationally acknowledged Green Hub”, som OECD
efterspørger.
En tredje mere latent, men potentiel gamechanger, er Vordingborg Kommunes herlighedsværdi med skøn natur, Danmarks længste kyststrækning
og vores tre hyggelige købstæder med tilhørende lystbådehavne. Hertil
kommer de internationale brands – UNESCO Biosfære-område, Dark Sky,
optagelse af Møns Klint på tentativlisten til UNESCO Verdensarv og måske
en ny naturnationalpark ved Ulvshale Skov på sigt – som skaber international
opmærksomhed og tiltrækker turister fra store dele af Europa.
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Vordingborg Erhvervsforening ser gode perspektiver i udvikling af nogle
turismefyrtårne, der kan skabe vækst og arbejdspladser i kommunen. Det
handler om udvikling af vandsportsaktiviteter ved kysten, eksempelvis et
kitesurfing spot ved Farø inspireret af processen bag og de opnåede effekter
af Cold Hawaii ved Klitmøller.
Tilsvarende kunne realisering af projekter som Møns Feriepark, Hjelm Bugt
og masterplanen for Sukkerfabrikken give et boost til erhvervsudviklingen
omkring turismen i Vordingborg Kommune. Udviklingen skal naturligvis ske
balanceret i forhold til både natur og lokale borgere og med en erhvervsmæssig prioritet om vækst og arbejdspladser.

ERHVERVSVENLIGHED
FORUDSÆTTER
GODE VÆKSTVILKÅR

En ting er, at teknologisk og samfundsmæssig udvikling afføder nye muligheder for erhvervslivet. Noget andet er, at udnyttelse af nye muligheder
fordrer investeringer og adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor af
afgørende betydning, at erhvervslivet i Vordingborg Kommune har en god
samarbejdspartner i kommunen, som skal sikre optimale vækstvilkår for

Nye
grunde

Nye
jobs

virksomhederne.
Det er en tilbagevendende diskussion hvad der kommer først; er det nye
jobs, tilflyttere, eller udstykning af nye grunde til erhverv og bosætning?
Vordingborg Erhvervsforening mener, at der skal gøres en indsats på alle tre
områder, så vi ikke risikerer at miste en potentiel virksomheds-lokalisering
eller en tilflytterfamilie, fordi der ikke var noget at vælge imellem.

Tilflyttere

Samtidig skal virksomheder med ambitioner og planer om vækst blive mødt
af kvalificeret service og smidig sagsbehandling fra Vordingborg Kommunes
side, ligesom det er afgørende vigtigt, at mangel på kvalificeret arbejdskraft
ikke bliver en barriere for vækst. Vordingborg Erhvervsforening mener, at
der er behov for en langt større indsats fra kommunens side ift. at sikre et
kvalitetsløft af folkeskolerne, så flere unge får en adgangsgivende ungdomsuddannelse og har flere uddannelser at vælge imellem ligesom omskoling
og efteruddannelse af den eksisterende arbejdskraft bør prioriteres.

OPFYLDELSE
AF
VISIONEN

Vordingborg Erhvervsforening har en vision om, at Vordingborg Kommune
senest i 2030 skal være Region Sjællands mest attraktive og erhvervsvenlige
kommune, hvor et dynamisk erhvervsliv er motoren i en positiv udvikling
for Vordingborg Kommune til stimulering af bosætning, arbejdsmarked og
velfærd, der indenfor en 10-årig horisont sikrer økonomisk overskud i den
kommunale økonomi.
Til sikring af realisering af visionen har IRIS Group udarbejdet en baseline-analyse, der på basis af statistiske parametre giver os et udgangspunkt,
som vi kan holde den kommende udvikling op imod.
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Til det formål har Vordingborg Erhvervsforening formuleret seks strategiske
mål, som der løbende vil blive monitoreret på.
Opnåelse af de strategiske mål
1. Frem mod 2030 opnår og fastholder Vordingborg Kommune den bedste placering af alle kommuner i Region Sjælland på Dansk Industris
måling af kommunernes erhvervsvenlighed.
Igennem arbejdet med Erhvervsmasterplan har virksomhederne i Vordingborg Kommune fået mulighed for at sætte ord på hvordan de oplever
samarbejdet med Vordingborg Kommune, hvilket har udmøntet sig i en
række anbefalinger til Vordingborg Kommune vedr. hvilke mulige forbedringer virksomhederne gerne ser ske i den kommunale erhvervsservice.
Målopfyldelse vurderes på Dansk Industris årlige præsentation af de danske kommuners erhvervsklima.
2. Vordingborg Kommune opnår en nettotilflytning på 2500 nye erhvervsaktive borgere frem mod 2030
Vordingborg Erhvervsforening foreslår bl.a., at Vordingborg Kommune sørger for, at der frem mod 2030 årligt udstykkes og sælges 100 nye attraktivt
beliggende byggegrunde til private boliger.
I kombination med tiltrækning af nye virksomheder og dermed jobskabelse – med baggrund i næste strategiske mål – har Vordingborg Erhvervsforening sandsynliggjort, at det er muligt at etablere rammer, der muliggør
en nettotilflytning på 2500 nye erhvervsaktive borgere.
Målopfyldelse vurderes på hvor mange udstykninger til private boliger, der
årligt er til rådighed i Vordingborg Kommune samt tal på nettotilflytningen fra Danmarks Statistik.
3. Frem mod 2030 sker der en nettoforøgelse på 1000 nye arbejdspladser i
Vordingborg Kommune
Motorvejssystem og Femern Bælt Tunnelen, den grønne omstilling og
mulige turismefyrtårne udgør til sammen et bredt mulighedsrum for
vækst, som er til rådighed for dels virksomhederne i Vordingborg Kommune, dels virksomheder udefra, der overvejer lokalisering i Vordingborg
Kommune. Alt andet lige er det sandsynligt, at der kan genereres et ikke
ubetydeligt antal nye jobs frem mod 2030.l
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Løbende gennem Erhvervsmasterplan 2030 har Vordingborg Erhvervsforening opstillet estimater for de mulige beskæftigelseseffekter, der følger
af tiltrækning af nye virksomheder til Vordingborg Havn, ved motorvejsafkørslerne samt ved realisering af de store turismeprojekter på Møn.
Estimatet af de samlede beskæftigelseseffekter er sammenfattet i tabellen nedenfor. Det fremgår, at der er potentiale for en jobvækst på 1880 nye
jobs i 2030, hvoraf 1330 – svarende til 70% - sandsynligvis vil blive varetaget
af arbejdstagere bosiddende i kommunen. Dette estimat på jobskabelse,
er udover den “almindelige” jobskabelse, som følger af konjunkturudviklingen. Denne har i perioden 2016-2019 været ca. 2% årligt.
Hvis det yderligere antages, at de 1330 arbejdstagere, der forventes at
være bosiddende i kommunen, hver bidrager med kr. 50.000 i skatteprovenu, vil det samlede skatteprovenu udgøre kr. 66.499.082 årligt.
Estimering af den mulige samlede beskæftigelse på tværs af alle indsatser

2021

2025

2030

Samlede direkte beskæftigelseseffekt

80

467

1128

Samlede indirekte beskæftigelseseffekt*

35

295

752

Samlet beskæftigelseseffekt

115

762

1880

Direkte beskæftigede bosat i Vordingborg Kommune

59

322

817

Indirekte beskæftigede bosat i Vordingborg Kommune*

18

171

513

Samlet beskæftigelseseffekt i Vordingborg Kommune

77

493

1330

3.845.440

24.639.617

66.499.082

Heraf beskæftigede bosat i Vordingborg Kommune(70%)**

Estimeret skatteprovenu, jobs x kr. 50.000 (løbende priser)

* Den indirekte beskæftigelse er beregnet ud fra den angivne multiplikator for den gældende branche, angivet af Danmarks Statistik. Afrundede tal.
** 70% svarer til den andel af Vordingborg Kommunes nuværende beskæftigelse, der udføres af borgere, der bor i kommunen.
*** Det estimerede skatteprovenu er efter afholdte omkostninger til at servicere de pågældende borgere

Målopfyldelse vurderes på tal fra Danmarks Statistik.

4. Antallet af vækst- og eksportvirksomheder er vokset med 20% i 2030 i
Vordingborg Kommune
Det er i dag begrænset hvor mange virksomheder i Vordingborg Kommune, der er kendetegnet ved høj vækst og/eller eksport. Antallet af vækstvirksomheder var 34 i 2019 eller 4% af det samlede antal virksomheder, og
eksportvirksomheder udgjorde 271 arbejdssteder i 2019 eller svarende til
11% af det samlede antal arbejdssteder.Imidlertid er vækst- og/eller eksportvirksomheder ofte virksomheder, der også er gode til at skabe jobs.
Med de muligheder som Femern Bælt tunnelen og den grønne omstilling
skaber for vækst i eksisterende virksomheder og for tiltrækning af nye
virksomheder, fremstår en samlet vækst på 20% af vækst- og/eller eksport
virksomheder som realistisk.
Målopfyldelse vurderes på statistiske parametre ved Danmarks Statistik.
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5. I 2030 skal Vordingborg Kommune efterleve målet om, at 90% af folkeskolens afgangselever opnår en adgangsgivende ungdomsuddannelse
Vordingborg Kommunes folkeskoler er første led i fødekæden til sikring af
kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor dybt alvorligt, at 1/3 af de 25-29-årige
i Vordingborg Kommune ikke har gennemført en adgangsgivende ungdomsuddannelse.
Det er en nationalpolitisk målsætning, at 90 % af en årgang skal have
afsluttet en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 26 år. Dette mål tilslutter
Vordingborg Erhvervsforening sig.
Målopfyldelse vurderes på statistiske parametre fra Danmarks Statistik.

6. Der skal til enhver tid være tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft til
rådighed for virksomhederne i Vordingborg Kommune
Der er mange forhold i spil, der har betydning for udbuddet af kvalificeret
arbejdskraft. Udover folkeskolen som første led i fødekæden, handler det
om udbuddet af videregående uddannelser i kommunen, om jobcentrenes evner til at matche virksomhedernes arbejdskraftbehov, virksomhedernes egen brug af efteruddannelse og konkurrencedygtighed i forhold
til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, også udenlandsk arbejdskraft.
Vordingborg Erhvervsforening anerkender problemstillingens kompleksitet, hvorfor indsatsen for at sikre tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft
må ses som en dynamisk proces, hvor der løbende skrues op og ned på
forskellige virkemidler.

EN NY
FORTÆLLING
OM KONSTRUKTIVT
PARTNERSKAB
Erhvervsmasterplan 2030 præsenterer en lang række muligheder for vækst
og jobskabelse, der kun vil materialisere sig som reelle og positive forandringer, hvis vi handler på dem.
Ingen af os kan gøre det alene. Erhvervsmasterplan 2030 er dermed også en
invitation til bredt samarbejde mellem Vordingborg Kommune, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner samt borgere og til, at vi sammen støtter op
omkring en fælles og positiv fortælling om Vordingborg Kommune, som kan
formidles bredt.
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BILAG 1

BIDRAGSYDERE TIL UDARBEJDELSE
AF ERHVERVSMASTERPLAN 2030
INTERVIEW RESPONDENTER:
Malermester Bjørn Forsberg, Bjørn Forsberg A/S
Administrerede direktør Hjalmar Hansen, Vordingborg Køkken
Brugsuddeler Anders Madsen, Coop
Administrerende direktør Jakob Møller, Insatech
Havnedirektør Jan Jaap, Vordingborg Havn
Direktør Jens H. Hansen, entreprenør, Jens H. Hansen ApS
Direktør Kristian Walsøe, BISCA
Direktør Peter Rasmussen, CORNING
Administrerende direktør Peter Rosenkrands, Knudsen Extrusion ApS
Landmand Søren Madsen, Salsbjerggård
Udvalgsformand Anders Andersen, Vordingborg Kommune, Arbejdsmarkedsudvalg
Advokat Svend Brorsen, Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal
Administrerende direktør Mads Kragh, Erhvervshus Sjælland
Direktør Nils Natorp, Geocenter Møn
Direktør Flemming Jensen, Møns Bank
Filialdirektør Finn Pedersen, Lollands Bank Vordingborg
Revisor Peter Hansen, Øernes Revision, den 19. maj
Partner, landinspektør, afdelingsleder Henrik Plenge Jensen, LE34
Godsejer Hans Wassard, Marienlyst Gods
Godsejer Niels Otto Hansen, Iselingen Gods
Ejendomsmæglere Søren Lauridsen og Jakob Harder, Danbolig Præstø
Ejendomsmægler Kim Pedersen, Realmæglerne Præstø,
Ejendomsmægler Lena Praem Hansen, EDC Møn
Ejendomsmægler Thomas Emanuelsen, HOME Vordingborg,
Direktør Martin Bender, Sydkyst Danmark
Arkitekt Dan Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard

DELTAGENDE VIRKSOMHEDER
I WORKSHOP DEN 14. JUNI 2021:
Hotel Frederiksminde
JKS
Vordingborg Gymnasium
DGInvestments
Lykke Cykler
Humanostics ApS
Barfod Skilte
Toftium
Liselund Fontæne
BANG A/S
Det Gamle Toldhuus
ZBC
REMA 100 Køng
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Arkitektfirmaet Lykke-Nielsen

RelyOn Nutec

Fonden DGI Huset

Røstofte Maskiner A/S

Firma Collet K/S

IT Klyngen ApS

Irvold IT & Kommunikation

Henrik Hansen Automobiler

El-Comp

Moshroom

Finance Care

Farmershop.dk

Cafe Mocca

Rosenfeldt
VIA Copenhagen

Carsten Jensen Biler
Ucomposites A/S

Hotel Residens Møen

Restaurant Atterdag

Øernes Revision

Dyhr Leighton Rådgivning

IT Klyngen ApS

Møns Bank

DGI Storstrømmen

Vordingborg Køkkenet

PROVI Management

Landinspektørfirmaet LE34 A/S

Cabelcon

Monkeysound

Salsbjerggård
Slagter Zangenberg
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6.1 Attraktive bosætningsmuligheder giver mulighed for vækst
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Noter:
1.Tidligere Dansk Byggeri
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BILAG 3
METODENOTAT - BESKÆFTIGELSESEFFEKTER I
VORDINGBORG KOMMUNE UDARBEJDET AF IRIS GROUP

1. Baggrund

Afkørsel 39

Frem mod 2030 forventer Vordingborg Kommune at kunne tiltrække

For afkørsel 39 har vi opgjort de direkte beskæftigelseseffekter for de

flere nye virksomheder til de nye er-hvervsområder på Vordingborg

områder, der forventes udstukket de kommende år. Her har VE ligeledes

Havn og Klintholm Havn, ved de erhvervsarealer, der etableres ifm.

angivet, hvilke typer virksomheder/brancher der forventes tiltrukket.

motor-vejsafkørslerne og ved realisering af de store turismeprojekter på

Opgørelsen af beskæftigelseseffekterne er baseret på samme frem-

Møn.

gangsmåde, som for de ledige områder ved afkørsel 41. I opgørelsen
er det forudsat, at virksomhederne ved afkørsel 39 først vil have fuld

I den forbindelse har Vordingborg Erhverv (VE) bedt IRIS Group om at

beskæfti-gelse i 2030.

beregne de sandsynlige beskæftigel-seseffekter for de nye erhvervsområder i årene frem mod 2030, samt hvad de nye jobs vil betyde for

Vordingborg Havn

kom-munens økonomi i form af et øget indkomstskattegrundlag.

De direkte beskæftigelseseffekter for Vordingborg Havn er opgjort for de

Dette notat beskriver metoden bag opgørelsen af beskæftigelseseffek-

virksomheder, der forventes til-trukket til havnens nye erhvervsarealer,

terne for Vordingborg Kommune.

samt den merbeskæftigelse som de eksisterende virksomheder forventes at skabe de kommende år. I opgørelsen er det forudsat, at de nye

2. Opgørelse af de forventede beskæftigelseseffekter

virksomhederne vil have fuld beskæftigelse i 2024-25, mens beskæftigel-

I opgørelsen beregner vi både de direkte og indirekte beskæftigelses-

seseffekterne for de eksisterende virksomheder medregnes fra 2021.

effekter, der er forbundet med at nye virksomheder etablerer sig på
Vordingborg Havn, Klintholm Havn, afkørsel 39 og 411og realisering af

Beskæftigelseseffekterne er opgjort på baggrund af input fra havnedi-

turis-meprojekter.

rektør Jan-Japp samt VE.

Opgørelsen af beskæftigelseseffekterne er udført i tre trin på baggrund

Klintholm Havn

af input fra VE (herunder interview med Thorsten Møller Gregersen),

De direkte beskæftigelseseffekter for Klintholm Havn er baseret på Vor-

direktør for Vordingborg Havn Jan-Japp Cramer samt virksomhedsop-

dingborg Erhvervs arbejde med ud-viklingsplanen for Klintholm Havn.

lys-ninger fra cvr-registeret og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Beregningerne er baseret på en rundspørge til andre danske havne og

De følgende afsnit gennemgår fremgangsmåden i hvert trin.

vindmølleoperatører samt ved input fra Dansk Energi mv

Trin 1 - Direkte beskæftigelseseffekter

Turismeprojekter

I det første skridt har vi opgjort de direkte beskæftigelseseffekter frem

De direkte beskæftigelseseffekter for turismeprojekterne Møns Feriepark

mod 2030 for hhv. afkørsel 41 og 39 samt Vordingborg Havn og reali-

Hjelms Bugt og Sukkerfabrikken er opgjort ved det foreliggende materi-

sering af turismeprojekterne. Beskæftigelseseffekterne ved Klintholm

ale for de to projekter

Havn er baseret på opfølgende beregninger på baggrund af den udar-

”Møns Feriepark Hjelm Bugt”, Aarhus juni 2021, v. Sticam ApS, Concept

bejdede Hvidbog.

ApS, Niras A/S
”Sukkerfabrikken Møn – Masterplan” suppleret med input fra Arkitekt

De direkte beskæftigelseseffekter omfatter udelukkende fuldtidsjobs i

Bent Lykke.

de virksomheder, der forventes at etablere sig på ved afkørsel 41 og 39

I opgørelsen er forudsat, at de nye ferieparker/virksomheder i byde-

samt Vordingborg Havn, Klintholm Havn og turismeprojekter.

len Sukkerfabrikken vil have fuld be-skæftigelse fra 2025/2016 hhv.
2029/2030 jf:

Afkørsel 41
For afkørsel 41 har vi først opgjort beskæftigelseseffekterne for de virk-

Direkte effekter:

somheder, der allerede er etableret, eller som er under etablering ved

• Møn Feriepark: 100 jobs fra og med 2025

afkørslen. For disse virksomheder er beskæftigelseseffekterne baseret på

• Sukkerfabrikken: 200 jobs fra og med 2026 til og med 2029. Fra og med

virksomhedernes egne indberetninger til VE ift. antal jobs. Samtidig er

2030 skabes yderligere 100 jobs, hvorfor det samlede antal jobs stiger

det forudsat, at virksomhederne vil opnå fuld fuldbeskæftigelse fra 2021.

til 300.

Dernæst har vi opgjort beskæftigelsen for de ledige områder ved afkørslen.2 Til det formål har VE angivet, hvilke typer af virksomheder/brancher,
der forventes tiltrukket til områderne. Derudover har vi i dialog med VE
opgjort branchernes forventede arealmæssige størrelse.
For hver branche har vi antaget, at de nye virksomheder vil have det
samme antal fuldtidsjobs per m2 som en række sammenlignelige
virksomheder. Sammenligningsvirksomhederne består dels af virksomheder, der allerede er til stede ved afkørsel 41, samt virksomheder der er
lokaliseret andre steder i landet.3I opgørelsen er det forudsat, at virksomhederne vil opnå fuldbeskæftigelse i 2024 og 2027.
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Trin 2 - Indirekte beskæftigelseseffekter
I det andet trin fokuserer vi på de indirekte beskæftigelseseffekter. De
indirekte effekter er den merbeskæf-tigelse, som de nye jobs forventes
at skabe i andre dele af økonomien, fx hos underleverandører mv. Til det
formål har vi opdelt de direkte beskæftigelseseffekter i nogle overordnede brancher4.
De indirekte beskæftigelseseffekter er dernæst opgjort ved at gange
de direkte og brancheopdelte beskæf-tigelseseffekter med Danmarks
Statistiks branchespecifikke beskæftigelsesmultiplikatorer (BM).
Beskæftigelsesmultiplikatorerne angiver, hvor meget en stigning i beskæftigelsen i en branche vil påvirke beskæftigelsen i andre brancher.
I det nedenstående har vi angivet et eksempel på, hvordan de indirekte
beskæftigelseseffekter er opgjort.
Eksempel – Indirekte beskæftigelseseffekter for restaurationsbranchen
På nuværende tidspunkt har McDonalds og Roll ’n Eat etableret sig ved
afkørsel 41. De to virksomheder beskæftiger til sammen 43 fuldtidsjobs.
Ifølge Danmarks Statistik er BM for restaurationsbranchen ca. 0,3. Det
betyder, at de 43 nye jobs som McDo-nalds og Roll ’n Eat skaber, forventes at skabe en yderligere (indirekte) beskæftigelse på ca. 12 fuldtidsstillin-ger (43*0,3) i andre dele af økonomien.
Trin 3 - Betydning for Vordingborg Kommunes økonomi
I det tredje trin opgør vi betydningen af de direkte og indirekte beskæftigelseseffekter for beskæftigelsen og skattegrundlaget i Vordingborg
Kommune.
Til det formål opgør vi først, hvor mange af de nye jobs, der forventes
besat af personer fra Vordingborg Kommune. Her antager vi, at de
personer, som ansættes i de nye jobs ved afkørsel 41 og Vordingborg
Havn, har samme pendlingsmønster, som dem der aktuelt arbejder i
kommunen. Det betyder, at ca. 70 pct. af de nye jobs vil tilfalde borgere i
Vordingborg Kommune, mens de øvrige 30 pct. vil blive besat af borgere
i andre kommuner5.
Afkørsel 39 ligger tættere på kommunegrænsen, og er derfor mere tilgængelig for borgere bosat uden for Vordingborg Kommune. Derfor har
vi antaget, at en mindre del af de nye jobs ved afkørsel 39 vil blive besat
af borgere fra Vordingborg Kommune sammenlignet med afkørsel 41.
Konkret har vi antaget, at halvdelen af jobbene vil tilfalde Vordingborg
Kommunes borgere.
Afslutningsvis har vi opgjort, hvilken betydning de nye jobs vil have for
kommunens økonomi i form af et øget skattegrundlag. Til det formål
har vi anslået, at hvert nyt job, som er besat kommunes borgere, vil øge
skattegrundlaget med 50.000 kr.6

1. Opgørelsen er desuden afgrænset til nye jobs. Dvs. at eksisterende jobs, som flyttes
til de nye erhvervsarealer, ikke indgår i opgørelsen.
2. De ledige områder omfatter erhvervsarealer der allerede er udstukket og dem der
forventes udstukket de kommende år.
3. Oplysninger om sammenligningsvirksomhedernes beskæftigelse og arealmæssige størrelse er hentet fra cvr-registeret og ois.dk (Udvik-lings- og forenklingsstyrelsen).
4. Brancher følger nationalregnskabets 117 gruppering.
5. I 2019 var det knap 70 pct. af de beskæftigede i Vordingborg Kommune, der også
boede i kommunen. Denne antagelse tager ikke højde for branchemæssige forskelle og fremtidige ændringer i befolkningens bosætningsmønstre.
6. Dermed følger opgørelsen samme fremgangsmåde, som beskæftigelsesberegningerne for Klintholm Havn, jf. hvidbogen for Klintholm Havn.
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