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Partnerskabsaftale om erhvervsudvikling 2023-2026 

Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og Business Lolland-Falster 

 

1. INDLEDNING 

Lolland Kommune (LK), Guldborgsund Kommune (GK) og Business Lolland-Falster (BLF) har siden 2011 

samarbejdet om den strategiske erhvervsudviklingsindsats på Lolland-Falster. Partnerskabet bygger på 

en fælles ønske om at skabe et dynamisk erhvervsliv på Lolland-Falster, der hele tiden tiltrækker, 

udvikler og skaber nye virksomheder og nye jobs. Partnerskabet er samtidig udtryk for en fælles 

forståelse af de vigtigste indsatser for at nå disse mål, og det kommunale tilskud er et bidrag til at 

realisere de fælles målsætninger. 

 
Partnerskabsaftalen tager udgangspunkt i lov om erhvervsfremme, der trådte i kraft 1. januar 2019. 
Loven beskriver, at kommunerne har ansvaret for den lokale erhvervsservice. Loven fastlægger de 

overordnede rammer for, hvor de forskellige erhvervsserviceopgaver er placeret i erhvervssystemets lag 

mellem det kommunale, tværkommunale (Erhvervshuse) og statslige.  
 
Den nye lov om erhvervsfremme giver jf. §14 kommuner mulighed for at styrke den specialiserede 
erhvervsfremme, så længe det sker i koordination med de relevante statslige initiativer. Den koordinering 
vil gøre sig gældende for aftalens særlige indsatsområder og påhviler alle parter i aftalen. 

 
 

2. FORMÅL 

Den kommende partnerskabsaftale har til formål at styrke den lokale erhvervsfremmeindsats og regulere 
forholdet mellem BLF, LK og GK vedrørende den uvildige kommunale erhvervsservice og 
erhvervsfremmeindsats. Hertil skal den erhvervsstrategiske aftale sikre, at: 

 
 der ydes en uvildig kommunal erhvervsservice og erhvervsfremmeindsats, i henhold til Lov om 

erhvervsfremme. 
 der skabes en gennemsigtig og effektiv erhvervsfremme gennem synlig arbejdsdeling mellem 

aftaleparterne. 

 aftalen danner grundlag for fastlæggelse af årlige handleplaner i en dialog mellem parterne. 
 

Nærværende partnerskabsaftale for 2023-2026 tager udgangspunkt i følgende indsatser: 

1. Generel erhvervsservice 

2. Tiltrækning af virksomheder og investeringer generelt set og med en styrket indsats inden for 

udvalgte fokusområder 

 

I tillæg til partnerskabsaftalen udarbejdes årlige handleplaner, hvor de konkrete og målrettede 

indsatsområder fastlægges.  

 

Parterne er enige om, at der med partnerskabsaftalen er fokus på at realisere de til enhver tid gældende 

strategiske mål og pejlemærker, der er politisk godkendt i kommunerne og som er indeholdt i 

nærværende formålsbestemmelse.  

 

3. PARTNERSKABSAFTALENS INDHOLD OG ERHVERVSSTRATEGISKE PEJLEMÆRKER 

Partnerskabsaftalen omfatter 2 overordnede og sammenhængende indsatsområder: generel 

erhvervsservice samt tiltrækning af virksomheder og investeringer.  

a. Generel erhvervsservice 

Parterne er enige om, at der på Lolland-Falster er behov for en stærk lokal erhvervsservice. 

I samarbejde med det tværkommunale Erhvervshus Sjælland (EHSJ) varetager BLF den samlede 

erhvervsservice for LK og GK med fokus på at sikre de bedst mulige rammer for at udvikle og drive 

erhvervsvirksomhed på Lolland-Falster.  
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BLF fungerer som den centrale indgang for erhvervslivet, direkte eller via den digitale 

erhvervsfremmeplatform ”Virksomhedsguiden”, hvorved det sikres, at virksomheder og iværksættere 

oplever en let og uhindret adgang til det enstrengede erhvervsfremmesystem. BLF varetager den 

generelle lokale erhvervsfremme for alle virksomheder via erhvervsserviceydelser som informations- og 

netværksmøder, samt grundlæggende vejledning og screening (1 til 1 eller via Virksomhedsguiden), der 

hjælper virksomhederne videre i erhvervsservicesystemet. 

Den stadig stigende efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft skaber grundlag for, at BLF understøtter 
virksomhedernes strategiske HR- og rekrutteringsindsats og koordinerer med den kommunale 
beskæftigelsesindsats.  BLF yder iværksætterindsats og har kontakten med før-startere, iværksættere 
samt start-ups og etablerede virksomheder, med henblik på basal erhvervsservice, indledende 
problemkortlægning, henvisning til dialog med lokale aktører, samt henvisning til specialiseret rådgivning 
hos EHSJ. 

 
Snitflader mellem BLF og EHSJ afklares mellem de to erhvervsfremmeaktører, under hensyntagen til KKR 
Sjællands kontrakt samt aftaler med Erhvervshus Sjælland. For turisme- og oplevelsesvirksomheder sker 
erhvervsfremme-indsatsen i samarbejde med VLF. 

b. Tiltrækning af virksomheder og investeringer 

Landsdelens erhvervsmæssige styrkepositioner og byrådenes satsninger og beslutninger på 

erhvervsområdet rummer perspektiver for tiltrækning af virksomheder og investeringer. Det handler 

blandt andet om styrkepositioner inden for landbrug og fødevarer, grøn omstilling og vedvarende energi, 

industri og anlæg, handel og oplevelser og turismeområdet.  Det handler også om styrkepositionen og 

den regionale satsning på sundhedsområdet, hvor blandt andet innovations- og udviklingsmiljøet på 

centralsygehuset skaber grundlag for innovations-, og investeringstiltag indenfor eksempelvis 

velfærdsteknologi. Dertil kommer de massive infrastruktur investeringer samt følgeinvesteringer, ikke 

mindst i forbindelse med Femern-projektet, som betyder, at Lolland-Falster får nye og bedre muligheder 

for at blive en stadig større del af internationale konkurrence om at tiltrække fremtidens virksomheder og 

investeringer.  

 

Alt i alt rummer Lolland-Falster en lang række styrkepositioner som betyder, at der er store 

investeringspotentialer i landsdelen.  

 

Med partnerskabsaftalen vil BLF i samarbejde med kommunerne og det øvrige erhvervsfremmesystem 

arbejde offensivt og målrettet på at tiltrække virksomheder og investeringer, der kan understøtte og 

supplere den eksisterende erhvervsstruktur.  

 

Erhvervs- og investeringsindsatsen vil omfatte alle relevante brancheområder, om end der samtidig 

lægges fokus på en række udvalgte områder, som byrådene i GK og LK særligt ser potentiale i at udnytte 

og videreudvikle. I aftaleperioden 2023-2026 vil de udvalgte fokusområder omfatte: 

 

 Grøn omstilling 

De eksisterende og planlagte tiltag inden for grøn omstilling skaber grundlag for yderligere 

innovationstiltag samt tiltrækning af virksomheder med stort behov for grøn energi og/eller 

virksomheder specialiseret i udvikling og produktion af fremtidens bæredygtige energiformer 

 

 Fødevarer  

Landbrugs- og fødevareområdet er en vigtig erhvervsmæssig styrkeposition og de senere års massive 

satsninger på området skaber grundlag for yderligere innovationstiltag, forretningsudvikling og 

investeringer på området. 

 

I de årlige handleplaner vil der blive fastlagt, hvilke særlige og konkrete indsatser, der særligt skal 

vægtes i det pågældende kalenderår.  
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4. ØKONOMI 

LK og GK yder hver et økonomisk bidrag på 8 mio. årligt. Partnerskabsaftalen løber i 4 år. Aftalens 

indhold kan tilpasses årligt eller før, hvis parterne bliver enige om det. Den årlige kontraktsum reguleres 

årligt efter kommunernes prisindeks for serviceydelser.  

5. OPFØLGNING OG SAMARBEJDE 

For at sikre optimal koordinering og samarbejde mellem LK, GK og BLF vil der løbende blive gennemført 

koordinerings-, opfølgnings- og samarbejdsmøder. Mindst én gang årligt orienterer BLF byrådene i de to 

kommuner om opfølgning på aftale og handeplan.  

BLF udarbejder efter regnskabsårets afslutning en årsrapport med beskrivelse af de gennemførte tiltag og 

opnåede resultater. 

6. LØBETID OG OPSIGELSE 

Partnerskabsaftalen træder i kraft den 1. januar 2023 og er gældende frem til den 31. december 2026. 

Aftalen kan opsiges med 1 års varsel. 

 


