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Formålet med strategien for 2020 - 23 er at
vise retningen for, hvordan Ressource City
omsætter viden om grøn omstilling til værdi
for virksomheder i Næstved Kommune
således virksomhederne skaber vækst.
 
Strategien for 2020-23 rummer dele af FNs
verdensmål, som for Ressource City er
rammeskabende for nye forretnings-
områder – og muligheder. Strategien spiller
sammen med kommunens erhvervsstrategi
og uddannelses-strategi. Implementeringen
af strategien sker derfor i samarbejde med
blandt andet Næstved Erhverv og Center for
Dagtilbud og Skole. I kommunens
erhvervsstrategi fremgår blandt andet, at
Ressource City har til opgave at skabe en
grøn industriklynge i Næstved.
 
Ressource City har evnet at placere sig i den
voksende interesse inden for cirkulær
økonomi – og samtidigt som den
faciliterende og samlende figur imellem
virksomheder, private som offentlige.
Herigennem er Ressource City blevet
omdrejningspunkt for grøn omstilling i
Næstved Kommune og viser vejen til,
hvordan kommunen kan være driver for
grøn vækst i Næstved.
 
Ressource City er blevet en del af nationale
og internationale netværk med konkrete
erfaringer inden for cirkulær økonomi.
Gennem disse netværk opnår Ressource
City viden, som bidrager til grøn vækst i
virksomhederne i Næstved.
 
 

Indledning
Med udgangspunkt i erfaringer fra de
foregående år, arbejdes der for at nå
nedenstående målsætninger:
 
• At virksomhederne i Næstved opnår
en konkurrencefordel gennem grøn
omstilling. Dette sker ved at give
virksomhederne værdi – blandt andet
ved at bringe virksomhederne sammen
gennem opsøgende arbejde.
 
• At forstærke Ressource Citys
styrkeposition indenfor cirkulær
økonomi, herunder at udbygge det
regionale, nationale og internationale
samarbejde.



Den viden, som Ressource City opnår gennem netværk og
projekter på regionalt, nationalt og internationalt plan (målsætning

2), inddrages i vækstarbejdet med virksomhederne i Næstved
(målsætning 1).

 
Alt, hvad Ressource City gør, har fokus på, at virksomhederne i

Næstved skal opnå en konkurrencefordel og dermed vækst
gennem grøn omstilling. Ressource City bidrager til

virksomhedernes vækst ved at skabe værdi for virksomhederne
selv. For at kunne skabe værdien for virksomhederne, kræver det et
stærkt Ressource City, som har den nyeste viden i spændingsfeltet

mellem naturfaglig viden om klimaforandringer og
erhvervsudvikling. En viden, som Ressource City blandt andet

opnår gennem deltagelse i nationale og internationale netværk og
projekter.

Sådan når vi
målsætningerne
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Der tages afsæt i følgende tre strategiske fokusområder:
 
Viden: Ressource City opnår viden, der omsættes til værdi for virksomheder i
Næstved Kommune.
 
Værdi: Ressource City skaber værdi for virksomheder.
 
Vækst: Ressource City har fokus på at tiltrække virksomheder, skabe grøn
vækst og arbejdspladser i Næstved Kommune.
 
Ressource City bruger således sin viden til at skabe værdi for virksomhederne i
Næstved, så virksomhederne kan skabe grøn vækst.
 
De tre fokusområder er geografisk prioriteret. I Næstved Kommune er der
fokus på alle tre fokusområder. I Region Sjælland er der fokus på værdi og
viden. I resten af landet samt på internationalt plan er der fokus på viden.
 
Dette er illustreret i ovenstående figur.

Fokusområder i strategien
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RESSOURCE CITY SÆTTER FOKUS

PÅ VIRKSOMHEDERNE OG DERES

VÆRDI- OG LEVERANDØRKÆDER

Hovedaktivitet
1
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For at understøtte
virksomhederne i processen med
omlægning fra lineær til cirkulær
økonomi, bruger Ressource City
sin viden og erfaring til at sætte
fokus på virksomhedernes værdi-
og leverandørkæder. Her-
igennem skabes der værdi for
virksomhederne, som de kan
omsætte til vækst.

Sådan skaber
Ressource City værdi
for virksomhederne

Nøgleindikatorer
• Tre lokale værdikædeanalyser

udarbejdes årligt
• En regional værdikædeanalyse

udarbejdes årligt



RESSOURCE CITY FACILITERER

VIRKSOMHEDERS AFPRØVNING AF

GRØNNE LØSNINGER

Hovedaktivitet
2

Næstved Kommune går forrest og er
klar til at udvikle kommunen i
samarbejde med virksomheder, som
kan og vil. Herigennem skaber
Ressource City værdi for
virksomhederne, da grønne løsninger
kan blive markeds-afprøvet i mindre
skala. 
 
Et eksempel på, hvordan vi stiller
bygninger til rådighed, er Maglemølle
31, hvor der både kan afprøves nye
teknologier og om en spirevirksomhed
er bæredygtig.
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Nøgleindikator
• Minimum to grønne løsninger

afprøves årligt



RESSOURCE CITY SYNLIGGØR

NÆSTVED KOMMUNE SOM

BÆREDYGTIG

Hovedaktivitet
3

For at tiltrække virksomheder og skabe
grøn vækst i Næstved Kommune, er det
nødvendigt at synliggøre de positive tiltag i
Næstved Kommune. 
 
Ressource City viser, hvordan værdi skabes
for virksomhederne gennem stærke
samarbejder. Samtidig skabes der ny viden
til både eksisterende og potentielle
virksomheder i Næstved samt besøgende.
Et eksempel på, hvordan vi synliggør
Næstved Kommune som bæredygtig er
anerkendelsen med Cities100.
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Nøgleindikatorer
• Minimum 700 besøgende i

Ressource City årligt
• Minimum tre oplæg udenfor

Næstved Kommune årligt
• Udvikling af koncept for to

pakketure for erhvervsturister.
Cities100 er et godt fundament

til at arbejde med dette.



RESSOURCE CITY BIDRAGER TIL

UDDANNELSE AF DET FREMTIDIGE

GRØNNE ARBEJDSMARKED

Hovedaktivitet
4

Det er vigtigt for både den private og
offentlige sektor, at dem under
uddannelse bliver klædt på til det
fremtidige arbejdsmarked. Ressource
City bruger sin viden og erfaring til at
bidrage til uddannelse af den grønne
generation. Dette bidrager til at gøre de
studerende stolte af Næstved, og der
skabes gode samarbejder inden for
cirkulær økonomi med uddannelses-
institutionerne i Næstved. Ligeledes
skabes der værdi for virksomhederne i
Næstved, som får lettere ved at
rekruttere kvalificeret arbejdskraft med
viden inden for cirkulær økonomi.
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Nøgleindikatorer
• Fire oplæg for

skoleklasser/uddannelser. 
Dette kan også være i form af

deltagelse i dommerpanel



For at kunne give virksomhederne i Næstved den nyeste
viden, er det nødvendigt at have gode
samarbejdsrelationer på lokalt -, regionalt -, nationalt - og
internationalt plan.
 
Det er nødvendigt både at være godt opdateret på den
nyeste viden inden for klima-området og
erhvervsudviklingsmuligheder i Næstved.
 
Uden projekter var Ressource City ikke kommet så langt,
som det er i dag. Skabelsen af nye projekter, hvorigennem
samarbejdsrelationerne og dermed viden i Ressource City
øges og opdateres, er derfor en nødvendighed. Der vil
med udgangspunkt i hovedaktiviteterne og de opnåede
relationer blive arbejdet på funding til det videre arbejde
med Ressource City. Der kan skrues op og ned for
aktiviteterne alt efter, hvor mange midler der kan rejses
inden for de enkelte hovedaktiviteter.

Netværk og
samarbejde
Sådan styrker Ressource City sin
viden
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Sådan 
arbejder vi

med strategien

Arbejdet med strategien vil blive nærmere beskrevet i
årlige handlingsplaner for Ressource City. I forbindelse
med vedtagelse af de årlige handleplaner vil
nøgleindikatorerne ligeledes blive gennemgået og justeret
om nødvendigt.
 
Ressource City følger alle projekter i form af en
projektportefølje. Plan- og Erhvervsudvalget vil blive
opdateret på arbejdet i Ressource City en gang i kvartalet.
Det vil ske i form af en årsrapport i januar samt
afrapporteringer i april, august og oktober.
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Nøgle-
indikatorer

(KPI'er)
Tværgående i forhold til
de fire hovedaktiviteter

En årlig konference
 

20 årlige besøg hos virksomheder i Næstved
 

20 årlige virksomhedsbesøg i Ressource City
 

60 virksomheder, deltager årligt i 
netværksarrangementer/konference

 
Tre årlige netværksarrangementer

 
En årlig interessentundersøgelse med fokus 
på tilfredshed med Ressource Citys arbejde

 
Ressource City deltager 

årligt i tre projekter
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W W W . R E S S O U R C E C I T Y . D K

Næstved Kommune

Ressource City

Maglemølle 31

4700 Næstved

 

Mail :  ressourcecity@naestved.dk


