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Mission
(hvad er vi sat i verden for) 

Næstved Erhvervsforening skal være en markant 

medspiller i udviklingen af erhvervspolitikken i 

Næstved Kommune. Formålet er at få gennemført 

de bedst mulige erhvervsvilkår for vækst og 

udvikling hos vores medlemmer.



Vision
(hvor vil vi hen)

Næstved Erhvervsforening skal være en stærk,
samlende organisation for erhvervslivet i Næstved 

Kommune med det formål at give erhvervslivet størst 
mulig indflydelse på udviklingen.

Foreningen skal være en naturlig aktør, der har 
indflydelse ved proaktiv deltagelse i udviklingen af 

vores lokalsamfund. 

.



Strategiske mål (4-5 år frem)

• Næstved Erhvervsforening har 400 medlemmer.

• Næstved ligger i Top 10 på DI’s erhvervsklimamåling

• Næstved ligger i Top 10 på Byggeriets måling af kommunernes 

erhvervsvenlighed

• Næstved Erhvervsforening deltager i arbejdet med at få fremrykket 

forundersøgelsen af rute-22 (Næstved – Slagelse) til gennemførsel som 

motorvej.

• Næstved Erhvervsforening deltager aktivt i den politiske plan og beslutning om 

udvikling af lokal infrastruktur til gavn for erhvervslivet og deres medarbejdere.

• Næstved Erhvervsforening er en betydelig sparringspartner for kommune, 

lokalpolitikere, brancheorganisationer, erhvervsforeninger i Region Sjælland og 

erhvervsserviceudbydere mv. 



Taktiske mål (2-3 år frem)

• Erhvervsområderne i Næstved er opgraderet og fremstår attraktive med en 

større og synlig plan der markedsføres regionalt som nationalt for eksisterende 

og nye virksomheder

• Næstved Erhvervsforening er medlem af råd, advisory boards og bestyrelser 

inden for alle relevante områder i forhold til erhvervslivet

• Næstved Erhvervsforening går aktivt ind i dialogen om erhvervsudviklingen i 

kommunen.

• Næstved Erhvervsforening er en del af et nyt ”Næstved Award Show” hvor 

byens ”priser” er samlet i én årlig begivenhed   



Operationelle mål 2022

• Afholde ekskursioner, event og virksomhedsbesøg som styrker viden og 

netværk blandt foreningens medlemmer

• Fastholde fokus på ”Motorvej NU” og udføre nødvendig lobbyisme for  

forundersøgelse på rute-22 ift. etablering af motorvej og tidligere opstart af 

rute-54

• Samarbejde direkte med Center for Arbejdsmarked for at sikre effektivitet og 

resultater for såvel virksomhederne som de jobsøgende, samt de borgere som 

skal have hjælp til at komme på arbejdsmarkedet. Sætte fokus på de aktuelle 

problemer med mangel på arbejdskraft. 

• Sætte fokus på at etablere et tættere og formeldt samarbejde mellem 

erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner  

• Aktiv i dialogen om udvikling af Næstved Havn – erhvervsudvikling og 

bosætning.

• Have fokus på iværksætteri, grøn omstilling og bæredygtighed.



Handlingsplan for 2022:

Bestyrelsen vil arbejde ud fra følgende ramme.

• Vi skal arbejde situationsbestemt og være omstillingsparate.

• Sætte en erhvervspolitisk dagsorden som tager udgangspunkt i 

medlemmernes ønsker og behov, og tilfører værdi til vores område.

• Fokuserer på lokal samhandel generelt

• Vi skal have fokus på netværk mellem medlemmerne

• Gennemføre aktiviteter som er interessante og relevante for medlemskredsen.

• Flere medlemmer til foreningen.

• Løbende kommunikation direkte til medlemmerne



Handlingsplan for 2022:

Aktiviteter

30. marts Generalforsamling
7. april Virksomhedsbesøg hos Clean Resources i Fuglebjerg
20. april Forårskur med Næstved Erhverv – uddeling af Iværksætteprisen
18. maj Besøg på byggeri af Storstrømsbroen
3. juni Fejring af åres svende 
september Politisk dialogmøde om havneudvikling, erhvervsudvikling og 

bosætning
september Virksomhedscrawl
12. oktober Socialprisen sammen med LO og Næstved Kommune
oktober Stormøde – Bygge og Anlæg
okt./nov Erhvervs-awards

Derudover kan der komme hurtige arrangementer, hvis der opstår behov 

eller relevante idéer



Handlingsplan for 2022:

Arbejde i bestyrelser & Advisory Board. 

Næstved Erhvervsforening har repræsentanter i bestyrelserne for: 

• Næstved Udviklingsfond (3 medlemmer)

• Næstved Gymnasium (1 medlem)

• Team Næstved Eliteidræt (3 medlemmer)

Næstved Erhvervsforening har repræsentanter i advisory board for: 

• Ressource City (1 medlem) –for nuværende afventer vi etablering af nyt 

advisory board



Handlingsplan for 2022:

Arbejde i råd og udvalg 

Næstved Erhvervsforening er repræsenteret i: 

• Stationsrådet Næstved Kommune 

• Integrationsrådet for Næstved Kommune

• Dialogforum under Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune.

• Netværk for sjællandske erhvervsforeninger



Handlingsplan for 2022:

Arbejde i komiteer. 

Komiteen for den Sjællandske Tværforbindelse

• 3 repræsentanter udpeget

Forening Rute 22 er under etablering – stiftende generalforsamling forventes 

gennemført i løbet af april/maj. 



Handlingsplan for 2022:

Arbejde i samarbejdsudvalg 

Samarbejdsfora

• Næstved Erhvervsforenings, formand og næstformand deltager i møder med 

formænd og næstformænd for beslægtede foreninger i andre kommuner


