VELKOMMEN TIL FAXE KOMMUNE

Toprække

For at byde Faxe Kommune velkommen
som medlem har vi spurgt direktør Kirsten
Jacobsen om, hvad og hvem Faxe
Kommune er, hvordan man bidrager til
erhvervsudviklingen, og hvorfor
kommunen vil være med i REG LAB.

Hvem er Faxe Kommune?
Faxe Kommune er en stationsby- og
landkommune med ca. 35.000 indbyggere,
hvoraf ca. 11.500 er bosiddende i Haslev, der
er kommunens hovedcenter. Med
kommunegrænser til Køge, Ringsted
Næstved og Stevns følger, at vi er uden for
den kritiske trængselszone omkring
København, men samtidig har vi en stærk
tilknytning til hovedstadsregionen:
Kommunens borgere er dem, der pendler
næstlængst af alle i Danmark.
Kommunens erhvervsstruktur er stærkt
domineret af fødevareområdet, der står for
tre fjerdedele af de private virksomheders
omsætning og langt den største del af
eksporten fra kommunen. Det bæres af en
række store virksomheder, hvoraf de to
største er Royal Unibrew, af nogle mest kendt

som Faxe Bryggeri, og Haribo tilsammen
med ca. 750 ansatte. Kommunen huser bl.a.
også Danish Agro, SEAS-NVE, Faxe Kalk
samt Oscar, som mange kender for
kvalitetssupper og sauceprodukter.
Virksomheder med mere end 99 ansatte står
for 26 % af den private beskæftigelse i Faxe,
mod 16 % i Region Sjælland som helhed.
Også på en anden måde karakteriseres
kommunen af store enheder: Bregentved,
Gisselfeld og andre af landets større godser
har hjemme her. Faktisk er ca. 40 % af
kommunens areal ejet af blot en halv snes
lodsejere.
Hvordan bidrager I til erhvervsudviklingen?
Som i mange andre sjællandske kommuner
har befolkningsudviklingen været negativ fra
2008, men 2014-tallene viste en lille
fremgang. Vækstforventningerne de
kommende år må dog indstilles på beskedne
niveauer, og befolkningens aldring vil
fremover repræsentere en stigende
udfordring, herunder for tiltrækningen af
tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft.
Det erhvervsstrategiske arbejde skal ses i
sammenhæng med, at kommunen i 2014/15
har udarbejdet en bosætningsstrategi og er i
gang med en styrkelse af dialogskabelse og
borgerinddragelse, bl.a. med støtte fra
projektet ”Yderområder på Forkant”.
De erhvervsmæssige satsninger har været
opprioriteret det seneste 1½ - 2 år, bl.a. med
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ansættelsen af en erhvervskonsulent, der
fungerer som den velkendte, fleksible
indgang til Faxe Kommune.
Erhvervskonsulenten står i spidsen for en
erhvervsTaskForce. Det sker i tæt
samarbejde med Business Faxe, der
varetager den lokale erhvervsservice og
samler typisk de mindre virksomheder.
Business Faxe medvirker også til driften af
den lokale vækstfabrik.
Med baggrund i de analyser, der er
gennemført i Vækst- og
Erhvervsudviklingsudvalget, vil uddannelse
og kompetenceudvikling, samarbejde med de
store virksomheder og styrkelse af
iværksætterkulturen være nogle af de helt
centrale emner for det videre arbejde. I den
forbindelse skal udvikling af et bestående
samarbejde om industriel symbiose og
ressourceeffektivisering som vækst- og
innovationsdriver videreføres.

På forskellig vis vil også klassiske emner
som erhvervsarealforsyningen, herunder
udnyttelsen af det nyetablerede ECOValleyområde langs Motorvejen E47 og
infrastrukturforholdene, være vigtige emner
bl.a. for samarbejde med nabokommuner og
andre aktører: Der er både opgaver og
muligheder forbundet med etablering af en
sammenhængende sjællandske
tværforbindelse Rønnede/E47 – Kalundborg

via Næstved og Slagelse som motorvej, den
kommende forbedring af togforbindelsen
Haslev – Køge - København H samt
udviklingen af de privatejede Faxe Ladeplads
Havn, evt. som servicehavn for en kommende
havmøllepark på Kriegers Flak.
Hvorfor vil I med i REG LAB?
Den udløsende årsag til indmeldelsen i REG
LAB har været nedsættelsen af et
tværgående udvalg med repræsentanter for
både erhvervsliv og byråd, og med
udviklingen af erhvervspolitikken som
opgave. Udvalget forventes at kunne
udarbejde en indstilling om en
sammenhængende erhvervsstrategi til
byrådets vedtagelse og i første omgang et
oplæg til det erhvervspolitiske indhold i
Planstrategien 2015.
”Vi har mange lokale bolde i luften, og mange
ideer i støbeskeen; men vi vil gerne have
bredere viden om, hvad der virker, og ny
inspiration til at styrke væksten i de lokale
virksomheder. I REG LAB finder vi begge
dele. Vi har allerede haft megen glæde af det
hidtidige arbejde i foreningen og håber, at vi
også kan bidrage til fælles bedste fremover”.
”Vi har meldt os ind for at kunne hente den
skarpeste og nyeste viden ind til det
erhvervsstrategiske arbejde, vi er i gang med,
og for at indgå og bidrage til den
erhvervspolitiske udviklingsdiskussion.”
Sådan begrunder direktør Kirsten Jacobsen,
at Faxe Kommune er indtrådt i REG LAB.
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