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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Vækstudvalget 2015 - 2017S
møde den 6. oktober 2015

---------—

Byrådssalen kl. 08.30

Referat

55 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Fraværende:
Kirsten Weiland (A)
56 Meddelelser
Det blev aftalt, at Erhvervsnyt tilknyttes fremadrettet under meddelelsespunktet.
Der blev orienteret om Nordsjællands Erhvervsservice.
Fraværende:
Kirsten Weiland (A)
Flans Andersen (V)
• Saasoversiat for Vækstudvalaet fra oktober 201^ 2 2.docx
5j Afrapportering - Resultatkontrakt for erhvervsservice - første halvår 201^
Sagsfremstilling
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Med henvisning til Frederikssund Kommunes resultatkontrakt med Frederikssund
Erhverv af 20. november 2014 vedrørende erhvervsservice, afsnit 5 afrapportering, vedlægges Frederikssund Erhvervs rapport for første halvår 2015
som bilag i.
I forbindelse med Frederikssund Erhvervs bestyrelses deltagelse i første del af
Vækstrådets møde, vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål til
afrapporteringens indhold.
Vækstrådet vil efterfølgende i forbindelse med behandlingen af dagsordenen få
lejlighed til at drøfte samme.
Økonomi
Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.
Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
i. Frederikssund Erhvervs afrapportering for første halvår 20i5's indsatser
tages til efterretning.
Beslutning
Afrapporteringen og den mundtligt fremlagte status af bestyrelsen i
Frederikssund Erhverv blev taget til efterretning. Udvalget beder administrationen
om at komme med forslag til styrkelse af samarbejdet i kontrakten mellem
Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv vedrørende uddannelse og
kvalificering af arbejdsstyrken, samt brading og kommunikation.
Fraværende:
Kirsten Weiland (A)
• Flalvårsrapport ERFIVERV for Frederikssund Erhverv 201^ vi a
58 Afrapportering - Resultatkontrakt for turisme - første halvår 201^
Sagsfremstilling
Med henvisning til Frederikssund Kommunes resultatkontrakt med Frederikssund
Erhverv af 20. november 2014 vedrørende turisme, afsnit 6 - afrapportering,
vedlægges Frederikssund Erhvervs rapport for første halvår 2015 som bilag 1 samt
nøgletal for området som bilag 2.
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I forbindelse med Frederikssund Erhvervs bestyrelses deltagelse i første del af
Vækstrådets møde, vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål til
afrapporteringens indhold.
Vækstrådet vil efterfølgende i forbindelse med behandlingen af dagsordenen få
lejlighed til at drøfte samme.

Økonomi
Økonomi har inqen vderliqere bemærkninqer.
Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
i. Frederikssund Erhvervs afrapportering vedrørende indsats på
turismeområdet for første halvår 201^ taqes til efterretninq.
Beslutning
Afrapporteringen og den mundtligt fremlagte status af Frederikssund Erhverv blev
taget til efterretning. Udvalget imødeser drøftelsen af helårsstatusen for
turismestrategien, og udvalget beder administrationen komme med forslag til en
organisering og perspektiver af turismeindsatsen, samt kommunikation og
branding, herunder Fjordlandet, som kan indgå i kontraktforslaget mellem
Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv.
Fraværende:
Kirsten Weiland (A)
• Bilao lFlalvårsrapport TURISME for Frederikssund Erhverv 201c;
• Bilao 2 Nøgletal - turisme 2qh;
Vækstrådets sammensætning
Sagsfremstilling
Den 6. november 2015 besluttede Vækstudvalget, hvorledes Vækstrådets skulle
sammensættes. Vækstrådets sammensætning fremgår af bilag i.
Vækstrådet har i sit arbejde fokuseret på to områder: branding og uddannelse. I
forbindelse med arbejdet omkring udvikling af tilbud indenfor
ungdomsuddannelse samt efteruddannelse har det vist sig hensigtsmæssigt at
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inddrage KNord repræsenteret ved Uddannelseschef Hg, EUD, EUX og Hhx Heidi
Post Dam og uddannelseschef Gustav Paludan i Vækstrådet. Heidi Post Dam og
Gustav Paludan indgår herefter som fuldgyldige medlemmer af Vækstrådet.
Økonomi
Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.
Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
i. Heidi Post Dam og Gustav Paludans indtræden i Vækstrådet tages til
efterretning.
Beslutning
Vækstudvalget ønsker Campusrådet repræsenteret med 2 repræsentanter i
Vækstrådet.
Fraværende:
Kirsten Weiland (A)
Hans Andersen(V)
• Bilag 1 - Vækstrådets sammensætning
60 Mødekalender 2016
Lovgrundlag
Styrelsesloven.
Sagsfremstilling
Forslag til mødekalender 2016 forelægges til udvalgenes godkendelse af egne
mødedatoer.
Forslaget er udarbejdet ud fra et princip om, at byrådsmøderne ligger den sidste
onsdag i hver måned, Økonomiudvalgets møde en uge før, og at fagudvalgenes
møder ligger to uger før Økonomiudvalgets møde. Princippet er enkelte måneder
modificeret som følge af helligdage, ferier, budgetproces og så videre.
Følgende mødedatoer foreslås for Vækstudvalgets møder 2016:
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Tirsdag den 5. januar
Tirsdag den 2. februar
Tirsdag den i. marts
Tirsdag den 5. april
Tirsdag den 3. maj
Tirsdag den 7. juni
Tirsdag den 16. august
Tirsdag den 6. september
Tirsdag den 4. oktober
Tirsdag den i. november
Tirsdag den 29. november
En foreløbig mødekalender er vedlagt som bilag. Når samtlige møder for 2016 er
fastsat, bliver en opdateret mødekalender udsendt til Byrådets medlemmer.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Vækstudvalget, at:
i. Forslag til mødekalender 2016 godkendes.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende:
Kirsten Weiland (A)
Hans Andersen (V)
Politisk Mødekalender 2016 UDKAST

