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ÈN SAMLET STRATEGI FOR
BOSÆTNING, ERHVERV OG TURISME
Det er afgørende for Sorø Kommunes fremadrettede udviklingsmuligheder, at vi formår at
udvikle frugtbare tiltag på indtægtssiden.
Dette udviklingsperspektiv er i Byrådets Vision
og Planstrategi 2018 udfoldet i en række ambitiøse målsætninger for Sorø Kommune i de
kommende år. Herunder en markant målsætning om at blive Danmarks bedste kommune
for børn og familier samt målsætninger om at
styrke erhvervsklimaet og Sorø Kommunes
omdømme, - det sidste blandt andet gennem
udvikling og synliggørelse af Sorøs natur- og
kulturherligheder.
I tider med økonomisk smalhals bliver disse
målsætninger ikke mindre relevante. De bliver
mere relevante. I nogle situationer må vi spare
for at sikre, at budgettet hænger sammen.

Men vi kan ikke spare os til udvikling i kommunen. Derfor vil vi aktivt arbejde for at påvirke
vores rammevilkår til det bedre, og vi vil knokle
for at få det optimale ud af de vilkår, vi har. Vi
ved, det gør en forskel.
Med denne vækststrategi sætter vi retning for
det videre arbejde med at øge Sorø Kommunes attraktivitet overfor tilflyttere, erhvervslivet
samt turister, og dermed for realisering af målsætningerne i Sorø Kommunes Vision og Planstrategi i perioden frem til 2018.
Sorø Kommune
2. oplag, juni 2016
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HVAD OMFATTER VÆKSTSTRATEGIEN?

Formålet med vækststrategien er at styrke bosætningen og tiltrække
erhvervsvirksomheder og turister i øget omfang. Dette kræver, at en
lang række forudsætninger er på plads. Enkelte kan vanskeligt eller slet
ikke påvirkes - eksempelvis Sorø Kommunes beliggenhed i den sjællandske geografi. Andre områder kan påvirkes, men bliver det bedst i
den politiske forvaltning, hvor området er hjemmehørende. Det kunne
for eksempel dreje sig om kvaliteten af vores folkeskoler og tilstanden
af vores veje og bygninger.
Det, der derfor er i fokus i denne vækststrategi, er de elementer, der
ikke skriver sig klart ind i de øvrige politiske og forvaltningsmæssige
sektorer, og som derfor kalder på en særlig strategisk vækstindsats.
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DEN ATTRAKTIVE BOSÆTNINGSKOMMUNE

Sorø Kommune ønsker at understøtte en positiv befolkningsvækst ved at synliggøre kommunens attraktionsværdi som bosætningskommune gennem konkrete initiativer samt
gode fortællinger om Sorø Kommune.
Det er væsentligt, at Sorø Kommunens bosætningsindsatser er analytisk funderet. Arbejdet omkring produktudvikling af boligudbud, kultur- og fritidstilbud samt den konkrete
markedsføring af Sorø Kommune må udspringe af veldokumenterede argumenter frem for
kun kreative ideer.
Sideløbende ønsker Sorø Kommune at mobilisere kommunens borgere, indpendlere og turister som ambassadører for området og som
medskabende i aktiviteter, som sætter fokus
på Sorø Kommune som en attraktiv bosætningskommune.

Boligudbud

Sorø Kommune har stærke ambitioner om at
være en fantastisk bosætningskommune for
børn, familier såvel som andre borgere. Det
kræver, at Sorø Kommunes boligudbud er dynamisk og matcher tilflytternes efterspørgsel.
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Derfor vil vi samarbejde med ejendomsmæglere, boligselskaber med flere for at sikre den
nødvendige vidensopbygning og produktudvikling, så bolig- og byggegrundsudbuddet til
enhver tid fremstår skarpt og synliggøres på
bedste måde for de potentielle tilflyttere.

BYRÅDET VIL
Sikre, at der altid er attraktive byggegrunde,
der matcher efterspørgslen.
9

BYRÅDET VIL
fortsat udvikle tilbud og faciliteter til
børn, unge og voksne.
Tiltrække natur events og tilbud/
udfoldelsesmuligheder for børn og
voksne der skaber opmærksomhed
omkring kommunens unikke natur
med rum og plads til alle.

10

ARBEJDSPLADSER OG BOSÆTNING
HÆNGER SAMMEN
Sorø Kommune har over 5000 indpendlere,
som kommer til kommunen hver dag for at arbejde, for derefter at rejse ud af kommunen
igen, når arbejdsdagen er omme.
Samtidig har Sorø Kommunen en central placering for de over 7000 pendlere, som arbejder
i Slagelse, Ringsted, Næstved, Kalundborg
og Holbæk, - alle kommuner der modtager
en stor mængde statslige arbejdspladser i de
kommende år.
Indpendlernes arbejdspladser giver dem et
tilhørsforhold til området, som kan have afgørende betydning for deres bosætningsovervejelser. Derfor indtænkes de lokale og
regionale arbejdspladser i de konkrete bosætningsaktiviteter.

Natur, kultur og historie

Konkrete fyrtårnsprojekter kan styrke samarbejdet mellem institutioner, foreninger og
erhvervsvirksomheder, hvilket kan inspirere
kommende iværksættere, generere ny viden
for virksomhederne eller udfolde kreativitet.
Derfor ønsker Sorø Kommune også at være
medskabende omkring projekter, som kan udvikle områdets tilbud indenfor natur, kultur og
historie, fordi det gavner kommunens borgere,
ligesom det kan tiltrække nye borgere såvel
som virksomheder.

Tilsvarende skal Sorø Kommune være behjælpelig med at synliggøre de lokale arbejdspladser i sammenhænge uden for kommunen.
Dette understøtter Sorø Kommunes virksomheder med hensyn til arbejdskraft, men sikrer
også Sorø Kommune et befolkningspotentiale
med hensyn til bosætning.
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DEN ERHVERVSVENLIGE KOMMUNE

Sorø Kommune er en erhvervsvenlig kommune, som vægter det lokale erhvervsklima. Vi
er optaget af tilfredsheden blandt etablerede
virksomheder og har fokus på at tiltrække nye
virksomheder.
Sorø Kommune fungerer i denne ånd som en
løsningsorienteret samarbejdspartner for erhvervslivet. Derfor har kommunen erhvervskontoret Sorø Erhverv, som hjælper de lokale
virksomheder med konkrete vækstudfordringer, ligesom kontoret fungerer som bindeled
mellem virksomhederne og kommunens forvaltning.
Men selvom Sorø Erhverv arbejder med den
konkrete erhvervsservice, skal erhvervsvenligheden gennemsyre hele den kommunale
organisation. Derfor er der fokus på at udbrede kommunens erhvervsservicemål, især
til det personale fra andre kommunale funktioner som samarbejder direkte med virksomhederne.

Erhvervsvenlighed i praksis

Sorø Kommune ønsker en løbende dialog
med de lokale virksomheder om kommunens
erhvervsudvikling. Dette skal sikre, at kommunen kender virksomhedernes behov for er-
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hvervsservice, ligesom der kan samarbejdes
om konkrete løsninger af konkrete problemer.
Virksomhedsbesøg prioriteres højt, fordi kommunen her møder virksomhederne på deres
hjemmebane med henblik på et konstruktivt
samarbejde med virksomheden i centrum.
Borgmesteren og Sorø Erhverv besøger således jævnligt de lokale virksomheder. Herudover lægger Sorø Kommune stor vægt på inddragelse af Sorø Erhvervsudviklingsråd.
Erhvervsudviklingsrådet består af 10
præsentanter fra det lokale erhvervsliv
fungerer som en tænketank, der drøfter
hvervsudvikling med relevante politikere
embedsmænd.

reog
erog
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Dansk Industris lokale erhvervsklimaundersøgelse fra 2015 indikerer, at Sorø Kommunes erhvervsklima er blevet markant forbedret, og Sorø Kommune udråbtes som årets
højdespringer.
Særligt fremhæver de adspurgte virksomheder Sorø Kommunes information til/dialog
med virksomhederne som afgørende, ligesom det generelle erhvervsklima vurderes
højt.
Fremadrettet ønsker virksomhederne fortsat
fokus på den gode dialog, ligesom udfordringer vedrørende arbejdskraft såvel som den
lokale infrastruktur er centrale for virksomhederne.
14

ERHVERVSSERVICE

Sorø Kommune understøtter alle typer virksomheder uanset branche, omsætning eller
antal medarbejdere. Den konkrete erhvervsservice afgøres af virksomhedens udviklingsbehov, og kan fx bestå i sparring til forretningsplaner eller om profilering af virksomheden.
Det kan også dreje sig om at afklare konkrete
forespørgsler på erhvervsgrunde eller lignende.
Den kommunale erhvervsservice har også til
formål at styrke virksomhedernes indbyrdes
samarbejde gennem netværksarrangementer,
fagmesser og lignende, ligesom strukturelle
problemstillinger såsom adgangen til arbejdskraft tages op, hvis virksomhederne udtrykker
bekymringer.
Til indsatsen hører endvidere den direkte
kommunikation med virksomhederne via nyhedsbreve samt kommunens erhvervsmagasin m.v., hvormed Sorø Erhverv synliggør de
gode vækstmuligheder i Sorø Kommune. Det
sker både overfor de nuværende lokale virksomheder og udefrakommende virksomheder, der kunne have interesse i at placere sig
i vores kommune.

Sorø Kommune prioriterer samarbejde med
centrale eksterne parter såsom Væksthuset og Greater Copenhagen. Det sker ud fra
den forståelse, at Sorø Kommune indgår i en
større sammenhæng, og at vi kommer længst
med at forstå os i positive termer som et attraktivt alternativ for virksomheder, der er aktive i
hovedstadsregionen frem for som en provinskommune, der er i en ulige konkurrence mod
København. Vi melder os billedligt talt ikke ud
af vækstregionen omkring København, men
ind i den via samarbejdet omkring Greater Copenhagen.
Qua Sorø Kommunes beliggenhed kan kommunen være et godt hjemsted for virksomheder, der ønsker et brohoved mellem hovedstadsområdet på den ene side, og Fyn/Jylland
på den anden. Derfor er vi med blandt dem,
der ønsker en billiggørelse af passagen over
Storebælt.
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IVÆRKSÆTTERRÅDGIVNING

Sorø Kommune ønsker at understøtte kommunens iværksættere med henblik på at skabe sunde virksomheder, som skaber vækst
samt flere arbejdspladser i kommunen.
Derfor tilbyder kommunen iværksætterrådgivning, som skal styrke iværksætternes ideer
samt vejlede om det praktiske, når man etablerer en virksomhed. Målet er, at virksomhederne bliver klogere på deres vækstmuligheder i Sorø Kommune.
Sideløbende arbejder Sorø Erhverv for at styrke iværksætternes vilkår gennem netværksarrangementer m.v.

Vidensinstitutioner

Sorø Kommune understøtter virksomhedernes udviklingsarbejde for at sikre virksomhedernes vækst- og videnspotentiale.
Konkret vil vi fremme samarbejdet mellem
kommunens virksomheder, forskningsinstitutioner / videnscentre o.l. om udviklingstemaer,
som kan styrke virksomhedernes vækstpotentiale. Vi vil herunder fremme partnerskaber
mellem virksomheder og vidensinstitutioner.
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Infrastruktur

Sorø Kommune arbejder løbende for at forbedre infrastrukturen og den kollektive trafik
for dermed at styrke virksomhedernes forretningsbetingelser. Her inddrages virksomhederne i en dialog omkring konkrete udfordringer, og deres mulige løsninger.
Vi vil desuden synliggøre allerede igangværende projekter, som kan forbedre infrastrukturen eller den kollektive trafik.
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VIRKSOMHEDSKLYNGER OG NETVÆRK

Siden 2012 har Sorø Kommune arbejdet med
virksomhedsklynger, som har skullet styrke de
omfattede virksomheders samarbejde samt
deres fælles vækstpotentiale. Konkret har
kommunens klynger været defineret som en
fødevareklynge, en sundhedsklynge samt en
industriklynge, som har været understøttet af
Sorø Erhverv.

Fremadrettet vil Sorø Kommune fortsat understøtte klyngearbejdet, men den historiske
læring har været, at kommunens ressourceforbrug skal afvejes for hver klynge, så krudtet
bruges, hvor potentialet er størst.
Sorø Kommune ønsker fortsat at arbejde proaktiv med meningsfulde netværk for de lokale
virksomheder.
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KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT
TIL VIRKSOMHEDERNE
For virksomhederne er behovet for kvalificeret
arbejdskraft afgørende for fortsat vækst. Det
gælder ikke mindst blandt Sorø Kommunes
håndværks- og produktionsvirksomheder, der
derfor ønsker sig et øget arbejdskraftudbud.
En god indsats her er nøglen til virksomhedernes fortsatte vækstmuligheder.
Sorø Kommune arbejder med en løbende
styrkelse af jobcentrets virksomhedsrettede
arbejde, hvor organisatoriske tilpasninger,
kompetenceløft samt tværkommunale alliancer skal sikre den kvalificerede arbejdskraft,
som virksomhederne efterspørger.
Samtidig arbejder jobcentret med at udbrede
kendskabet til virksomhedernes efterspørgsel
på arbejdskraft, så både Sorø Erhverv og de
medarbejdergrupper fra andre funktioner, som
beskæftiger sig med den potentielle arbejdskraft har en fælles forståelse af virksomhedernes efterspørgsel. Sorø Erhverv udbreder
omvendt også kendskabet til vækstende brancher for at forberede jobcentret på fremtidens
arbejdskraftudfordringer.
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Endeligt arbejder Sorø Erhverv med at synliggøre jobmulighederne hos Sorø Kommunes
virksomheder udenfor kommunen, eksempelvis gennem karrieredage og job- og uddannelsesmesser.
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BYRÅDET VIL
samarbejde med turismeaktører
med fokus på professionelle aktører i markedet om markedsføring
af Sorø Kommunes unikke kulturhistorie der rækker helt tilbage til
1100-tallet og rummer markante
spor i forhold til kultur, arkitektur,
videnskab/dannelse og litteratur.
Herunder knytte an til oplevelsesøkonomien i et samarbejde med
eksterne parter.
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DET HERLIGE TURISTMÅL

Sorø Kommune har en enestående natur og
historisk kulturarv, som har potentiale til at tiltrække turister. Det kalder på en professionalisering af destinationsudvikling, værtsskab og
markedsføring, hvorfor Sorø Kommune indtræder som medejer i turismeselskabet Visit
Vestsjælland fra og med 2016.

Sorø Kommune understøtter Visit Vestsjællands arbejde på bedste måde, og har herudover besluttet at videreføre et bykontor i regi
af Sorø Bibliotek, hvor besøgende kan købe
billetter og hente hjælp eller inspiration til deres besøg.

Visit Vestsjællands opgave er at bidrage til
udviklingen og markedsføringen af Sorø, Kalundborg og Slagelse Kommuner som turistmål. Hermed bliver attraktionerne og turismevirksomhederne i Sorø Kommune synlige for
langt flere potentielle besøgende end hidtil.
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SÅDAN ARBEJDER VI MED STRATEGIEN

Sorø Kommune har over to tusinde ansatte,
en udførende organisation med syv fagcentre,
og en politisk organisering med fem fagudvalg.
Dette giver rigtig god mening for de allerfleste
kommunale opgavers vedkommende. Men
denne strategi er af tværgående karakter.
Når vi skal godt afsted med vækststrategien
kræver det derfor, at kommunikation, koordination og samarbejde fungerer på bedste
måde på tværs af hele den komplekse kommunale organisation. Dette ansvar tager vi på
os.
Det er endvidere fremmende for succes, at vi
allierer os med dem, der kan, hvor vi ikke kan.
Derfor vil vi i arbejdet med at udmønte stra-
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tegien alliere os med fx ejendomsmæglere,
forskningsinstitutioner, repræsentanter for erhvervslivet m.fl.
Endelig er det afgørende, at vi følger op på
de mål vi har sat os, så vi kan korrigere med
roret, hvis vi ikke holder kursen som forudsat.
Også dette vil vi gøre.
Vækststrategien evalueres ved udgangen af
valgperioden, det vil sige i fjerde kvartal 2017.

VÆKSTSTRATEGI
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EN AMBITIØS VÆKSTSTRATEGI MED
AMBITIØSE MÅLSÆTNINGER
En ambitiøs strategi kendetegnes ved, at
også målsætningerne er ambitiøse. Og at de
er konkrete og målbare. Med denne vækststrategi sætter vi os for at skabe en betydelig
positiv udvikling på det samlede vækstområde
(bosætning, erhverv, turisme), således at:
•

Indbyggertallet i Sorø Kommune runder
30.000 i 2018. 1

•

Antallet af private arbejdspladser øges
med 300 frem til 2018 (opgørelse pr. november 2017). 2

•

Turismen i Sorø Kommune øges markant
(konkrete måltal fastlægges i Visit Vestsjælland regi).

1 Baseline, Danmarks Statistik, FOLK1: 29.543 pr. 1.
januar 2016.
2 Baseline, Danmarks Statistik, RAS305: 6.419 pr. 1.
november 2014. Der er desværre en betydelig dataforsinkelse på området. Der kan i et vist omfang trianguleres med tal fra Væksthus Sjælland.
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Hvordan når Sorø Kommune et indbyggertal på 30.000 i 2018?
Målsætningen på bosætningsområdet giver
anledning til at arbejde indenfor en række indsatsområder.

Boligudvikling
Boligudvikling handler om kommunens evne til
at præsentere et alsidigt og dynamisk udvalg
af bosætningsmuligheder som løbende udvikles i takt med efterspørgslen. Positiv udvikling
på området forudsætter en god løbende dialog med de rette interessenter (potentielle tilflyttere, ejendomsmæglere, mulige investorer
m.fl.). Desuden er det en forudsætning, at boligudviklingen er baseret på en god forståelse
af de styrker, kommunens forskellige boligområder har i forhold til forskellige målgrupper.
Konkrete leverancer:
• Temamøde i Byrådet om boligpolitik
• Øget dialog med ejendomsmæglere og andre nøgleinteressenter
• Tiltrække investorer
Grundsalg
Både kommune og private udbyder grunde
forskellige steder i Sorø Kommune. For at
kunne tiltrække tilflyttere er det esssentielt at

synliggøre mulighederne i Sorø Kommune
(boliger og grunde).
Konkrete leverancer:
• Sikre et større kendskab til Sorø Kommunens boligmuligheder (synliggørelse).
• Målrettet markedsføring overfor bolig- og
grundsøgende.
Service
Det er afgørende for bosætningen, at der er
den service i udviklingsområder, som efterspørges af vores målgrupper. Det gælder
både den kommunale service i form af skoler,
daginstitutioner m.v., og privat service (f.eks.
dagligvareforsyningen). Med vækstindsatsen
er arbejdet omkring service centreret om følgende konkrete leverancer:
• Undersøgelse af hvilke serviceområder
som har størst betydning for bosætning.
• Synliggøre kvaliteterne i den kommunale
service.
• Sikre forudsætningerne for et tilfredsstillende udbud af privat service.
Kollektiv trafik
I forlængelse af infrastrukturforholdene er
også den kollektive trafik betydende for Sorø
Kommunes attraktivitet. Det gælder både for
erhvervslivet, for mulige tilflyttere og for turi28

ster. Her handler det både om eget serviceniveau og om interessevaretagelse overfor bl.a.
trafikselskaberne og regions- og landspolitikere (fx omkring brotakst og øvrige vilkår for
pendlere over Storebælt).
Konkrete leverancer:
• Interessevaretagelse på infrastrukturområdet og i forhold til den kollektive trafik.
Arbejdspladser, herunder statslige
arbejdspladser under udflytning
Sorø Kommunes attraktivitet som bosætningskommune må ses i tæt sammenhæng
med erhvervs- og beskæftigelsesmulighederne i Sorø Kommune. Skal vi tiltrække tilflyttere, er det afgørende, at der er et stort og
alsidigt udbud af arbejdspladser, og omvendt
gælder også, at et tilstrækkeligt udbud af kvalificeret arbejdskraft er afgørende for virksomhedernes vækstmuligheder.
Med andre ord er bosætningsindsatsen også
en erhvervsindsats, ligesom erhvervsindsatsen også er en bosætningsindsats. Dette giver
anledning til en særlig indsats for at tiltrække
tilflyttere fra de virksomheder i vores region,
der har mange indpendlere udefra, og hertil
iværksættes en helt særlig indsats i forhold til
det firecifrede antal statslige medarbejdere,

hvis arbejdspladser i de kommende år flytter fra hovedstaden til blandt andet Næstved,
Korsør, Slagelse, Holbæk, Ringsted og Sorø.
Konkrete leverancer:
• Målrettet indsats for nuværende og kommende (tilflyttende) virksomheder i regionen.
• Videreudvikling af fysisk og netbaseret informations- og bosætningsmateriale.
• Videreudvikling af ambassadørtanken. Glade borgere/virksomheder giver flere borgere/virksomheder.
• Sikre arbejdspladsernes synlighed udenfor
kommunen via messedeltagelse samt samarbejde med uddannelsesinstitutioner m.v.

Hvordan øger vi antallet af private arbejdspladser med 300 frem til 2018?
Målsætningen om flere private arbejdspladser
kalder på, at der skal sikres gode rammevilkår
og udvidelses-muligheder for bestående virksomheder beliggende i Sorø Kommune samtidigt med, at der skal være gode muligheder
for og nyttig hjælp til iværksættere og tilflyttende virksomheder. Indsatsområderne er:
Grundsalg
Som på boligområdet er det også på erhvervs-

området afgørende, at der er attraktive varer
på hylderne for virksomheder, der måtte ønske at flytte til Sorø eller som har behov for at
udvide. Desuden er det centralt, at mulighederne synliggøres overfor virksomhederne, og
at virksomhederne oplever sig godt og hurtigt
hjulpet.
Konkrete leverancer:
• Løbende indsats for synliggørelse og dialog
med virksomhederne om mulighederne.
Sagsbehandling
Virksomhederne har ofte sager, der skal behandles i forskellige myndighedsfunktioner i
Sorø Kommune. Det kan fx være i forbindelse
sygedagpengesager, bygge-, plan- eller miljøsager. Her er det væsentligt, at virksomhederne hjælpes til at finde vej i kommunen, ligesom
det er vigtigt, at vi som kommune sikrer, at der
sker en korrekt myndighedsmæssig vurdering
samtidig med, at virksomhederne oplever en
god dialog og en rimelig sagsbehandlingstid.
Konkrete leverancer:
• Sikre at virksomhederne oplever fornuftig
fremdrift/dialog omkring aktuelle sager
• Synliggøre virksomhedernes udfordringer
overfor de forskellige forvaltninger.
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Arbejdskraft (tiltrække, formidle, udvikle)
Virksomhedernes vækstmuligheder i Sorø
Kommune afhænger i høj grad af, at der er
adgang til den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Derfor ser vi det som allerede berørt i
sammenhæng med bosætningsindsatsen (tiltrækning af arbejdskraft). Herudover er der fokus på formidlingen af arbejdskraft, hvor ikke
mindst jobcentrets indsats er afgørende.
Endelig sætter vi for at fremme og understøtte
udvikling af arbejdskraften, herunder via skole/uddannelse/efteruddannelse. Vækstindsatsen skal bidrage til at samordne disse forskelligartede indsatser, så der bliver den fornødne
koordinering imellem de behov, vi konstaterer
i den ene funktion (fx i erhvervsservicen), og
det vi gør andetsteds (fx i jobcentret).
Konkrete leverancer:
• Tiltrække den rette arbejdskraft udefra gennem synliggørelse på messer m.v. af Sorø
Kommunes arbejdspladser (både lokalt, på
Fyn og i hovedstadsområdet).
• Sikre at den potentielle arbejdskraft kan tilegne sig viden om relevante arbejdspladser ift. deres kompetencer.
• Samarbejde med jobcentret om at modne
virksomhederne til vækst i arbejdspladser.
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Fysisk og digital infrastruktur
Sorø Kommunes attraktivitet overfor arbejdskraft påvirkes også af infrastrukturforhold. Det
gælder den rent fysiske infrastruktur, ligesom
den digitale infrastruktur skal udvikles tilfredsstillende i hele kommunen. En del af infrastrukturen henhører direkte under den kommunale opgaveløsning, mens andet kræver
medløb fra staten (Vejdirektoratet, DSB, BaneDanmark), mobilselskaber m.v. Den kommunale indsats har dermed også her form af
en interessevaretagelse, som skal fremme af
den ønskede udvikling.
Konkrete leverancer:
• Interessevaretagelse overfor relevante parter.
Netværk (klynger)
Virksomhedsnetværk eller klynger kan understøtte det lokale samarbejde samt generere
vækst blandt de deltagende virksomheder.
Derfor er det væsentligt, at der fortsat arbejdes målrettet med relevante virksomhedsnetværk.
Konkrete leverancer:
• Understøtte eksisterende netværk med inputs eller viden efter behov.

• Etablere nye netværk med udgangspunkt i
de lokale virksomheders behov samt efterspørgsel.
Viden og teknologi
Sorø Kommune har mange virksomheder,
som kan styrke deres vækstpotentiale gennem et videns- eller teknologibaseret samarbejde. Men desværre oplever mange af de
lokale virksomheder også, at det er uigennemskueligt, hvordan de kan bruge de forskellige
vidensinstanser eller ansøge om puljer, som
kan styrke deres virksomhed.
Konkrete leverancer:
• Tættere samarbejde med vidensinstanser, som kan understøtte virksomhedernes
vækstpotentiale
• En løbende formidling af midler (også EU)
såvel som andre muligheder for virksomhederne
Virksomhedsrettede vækstinitiativer
I indeværende byrådsperiode (2014 – 2017)
har Byrådet til glæde for virksomhederne afskaffet dækningsafgiften i Sorø Kommune. I
det videre arbejde med erhvervslivets vilkår
skal der afsøges yderligere muligheder for at
styrke erhvervslivets forudsætninger for vækst

i Sorø Kommune. Det kan fx handle om de
betingelser, hvormed vi som kommune møder
vores leverandører af varer eller tjenesteydelser eller de entreprenører, der forestår kommunale anlægsopgaver, eller det kan handle
om gebyrpraksis.
Konkrete leverancer:
• Specifikke, gevinst- og omkostningsvurderede vækstfremmeforslag til politisk vurdering.
Hvordan skaber vi markant fremgang i turismen frem til 2018?
Fra 1. januar 2016 er Sorø Kommune blevet
medejer i Visit Vestsjælland sammen med
Kalundborg og Slagelse Kommuner. Dette
indebærer en professionalisering af turismeindsatsen, hvor Visit Vestsjælland udgør markedsføringslokomotivet. Følgende leverancer
påhviler herefter Sorø Kommune:
• Understøttelse af vores turismeprodukter
på kultur- og eventområdet.
• Drift af bykontorfunktionen med efterspurgte serviceydelser.
• Kobling mellem Visit Vestsjælland & Sorø
Kommunens lokale turismeaktører.
• Aktivt medejerskab i Visit Vestsjælland.
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