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Om Næstved Erhverv A/S
Næstved Erhverv A/S er det lokale erhvervsfremmeselskab i Næstved kommune. Næstved Erhverv er et
aktieselskab med delt ejerskab mellem Næstved Kommune og det lokale erhvervsliv repræsenteret ved
Næstved Udviklingsfond. Ud over en mindre andel projektfinansiering og deltagerbetaling til
arrangementer og kurser er selskabets økonomi tilvejebragt via en samarbejdsaftale om at udføre lokale
erhvervsfremmeopgaver for Næstved Kommune.

Formål og arbejdsfelt
Næstved Erhvervs formål er at bidrage til økonomisk vækst og flere arbejdspladser i lokalområdet. De
operationelle rammer er defineret i erhvervsfremmelovens § 14. Den
strategiske ramme for vores aktiviteter er Næstved Kommunes erhvervsstrategi, og Næstved Erhvervs
årlige forretningsplan.

Organisation
Næstved Erhverv ledes af en bestyrelse på 8-10 medlemmer (for tiden: 9). Bestyrelsen afholder 4 årlige
møder. I 2020 var 6 af bestyrelsens medlemmer valgt fra det lokale erhvervsliv, mens 3 medlemmer var
valgt fra Næstved Byråd. Borgmesteren i Næstved Kommune er formand for selskabets bestyrelse.
Der er pt. 8 medarbejdere ansat i Næstved Erhverv A/S.

Økonomi
Næstved Erhvervs drift finansieres af Næstved Kommune via en årlig samarbejdsaftale baseret på
aktiviteterne beskrevet i forretningsplanen. Næstved Kommune samarbejdsaftalens driftsbeløb lød i 2020
på ca. 4,5 mio. kr. Hertil har Næstved Kommune engageret Næstved Erhverv A/S i en projektindsats for at
styrke tiltrækning af virksomheder og salg af erhvervsjord for honorar på ca 160.000 kr i 2020. Endelig
bidrog deltagerbetaling og fælles arrangementer med indtægter på ca. 180.000 kr i 2020.

Kundetilfredshed og Image
Organisationen Dansk Erhvervsfremme udfører årligt en ekstern tilfredshedsanalyse blandt Næstved
Erhvervs kunder. Årets analyse udførtes udkom i november 2020. Analysen vedlagt i bilag.
2020 har været et meget anderledes år i Næstved Erhverv A/S’ operation og kontakt med virksomhederne
pga. COVID-19. Og virksomhedernes vejledningsbehov ændrede sig voldsomt.
Spørgeskemaet gik ud til de 860 virksomheder vi havde været i dialog med i løbet af 2020, svarprocenten
var 16% - væsentligt lavere end ved tidligere målinger.
Analysen viser, at vi trods alt dette har formået et fastholde det høje niveau fra år 2017 og 2019.
Den generelle tilfredshed er på et højt niveau og steget på alle parametre siden sidste tilsvarende måling i
2017:

Næstved Erhvervs aktiviteter
Næstved Erhverv udfører opgaver indenfor følgende 3 forretningsområder:
1. Stærkt erhvervsbrand
2. Vækst i lokale virksomheder
3. Investeringsfremme
Værktøjerne er opsøgende virksomhedsbesøg, individuel vejledning, tiltrækning og etablering af
virksomheder, events og inspirationsarrangementer, kurser, netværksdannelse i prioriterede brancher og
strategisk kommunikation og PR.

COVID-19s betydning
Den globale pandemi fik afgørende betydning i 2020, således også for Næstved Erhverv A/S. Det opsøgende
virksomhedsarbejde og planlagte events, kurser mv. måtte udskydes, eller konverteres til digital form.
Mest afgørende var, at de lokale virksomheders vejledningsbehov for en stor del skiftede til Coronarelaterede emner, såsom hjælpepakker, restriktioner, krisestyring, nye salgskanaler og økonomistyring.
Da landet lukkede ned i marts måned 2020 skiftede Næstved Erhverv A/S tilsvarende fokus. Ud over at
tilrette vor egen drift etablerede vi hurtigt en række webinarer med lokale private rådgivere om
Coronarelaterede emner som: De forskellige hjælpepakker, ledelsesmæssige værktøjer, aftaleret & force
majeure, likviditetsstyring mv.

Vi etablerede en telefonisk ”Corona-Hotline”, og et til stadighed opdateret Corona-afsnit på vores
hjemmeside med fuldt overblik over virksomhedsrettet information mv. Tilsvarende fik vi etableret et lokalt
rådgiverkorps, som stillede sig til rådighed for krisehåndtering og akut rådgivning til virksomhederne.
Vi udførte i april måned en konsekvensanalyse blandt vores lokale erhvervsliv, og kontaktede de over 130
virksomheder, som ved den lejlighed bad om akut vejledning.
Mange virksomheder havde brug for at finde kunder på nye måder, og særligt detailhandel, sundhed og
personlig service og restauration var ramt af begrænsninger i folks fysiske færden, restriktioner og
forsamlingsforbud. Derfor foranstaltede vi ved lokale rådgiveres hjælp en uddannelse i digitalt salg og
markedsføring, på webinar-form. Tilsvarende gennemførte vi vores vejledning, kurser mv. digitalt.
Efter sommerferien fyldte de akutte aspekter af COVID-19 for vores erhvervsliv mindre. De fleste havde
fået overblik over teknik og muligheder i hjælpepakker mv. Vi opretholdte vores ”Corona-Hotline” og
indførte i tillæg hertil en række tilbud, der skulle understøtte det lokale erhvervslivs strategiske omstilling.
Fra kurser og kompetenceudvikling til hjælp til virksomhederne med at hente projektfinansiering til
digitalisering eller anden omstilling.
Investeringsfremmeindsatsen blev naturligvis også påvirket af COVID-19. Vi måtte se mange af vores
dialoger om tiltrækning af virksomheder og investeringer til Næstved blive sat på pause i foråret 2020. En
del dialoger blev vedligeholdt, men investeringsmiljøet forblev kraftigt forandret pga økonomisk
usikkerhed. Mod slutningen af 2020 oplevede vi, at investeringslysten steg, og en række dialoger om
etablering og tiltrækning i Næstved blev genoptaget og nye startede.

Udvalgte resultater i 2020:
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192 virksomhedsbesøg – fysisk/virtuelt, herunder Coronahotline og opsøgende arbejde.
123 besøg til detailhandlen/bymidteerhverv
115 vejledningsforløb med virksomheder omkring fx forretningsudvikling, finansiering eller
arbejdskraft
10 Corona-webinarer – fortrinsvist med deltagelse af lokale private rådgivere. Over 500 deltagere.
Ny rådgiverbank på vores hjemmeside med 25 private lokale rådgivere, der gratis tilbyder
indledende rådgivning.
48 henviste virksomheder til private rådgivere
44 henviste virksomheder til Erhvervshus Sjælland.
Webinar-baseret uddannelse i ”Digitalt salg og markedsføring” – 7 moduler, lokale rådgivere
57 Én indgangssager til Næstved Kommune
70 positive erhvervshistorier fra Næstved i lokale eller regionale medier leveret af os.
24 vejledningsforløb om fundraising og ansøgning til finansiering/støtte til udvikling.
Made in Næstved-kampagne med COOP – 5 lokale virksomheder opnåede finansiering, 3 fik
efterfølgende salgsadgang på COOP.dk/mad, 1 af dem i distribution via IRMA og Nemlig.com
efterfølgende
Udvikling af nyt koncept for tiltrækning af investeringer og virksomheder
12 investorintroduktioner til lokale virksomheder (resulterende i 1 investering)
2 virksomhedsetableringer – tiltrukket til Næstved.
Næstved kommunes placering i Dis erhvervsklimaanalyse 2010-2019: 53 (tilbagegang fra 41)

