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Sag nr. 7

Godkendelse af dagsorden
Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 8 og normalforretningsordenens § 3.

Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 04. februar 2014
Godkendt.
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Journal nr.:
002043-2014

Sag nr. 8

Dialogmøde med Frederikssund Erhverv
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Bestyrelsen fra Frederikssund Erhverv er inviteret kl. 8.45 til et indledende
dialogmøde med Vækstudvalget.
Mødet har karakter af et ”hilse på” -møde, hvor bestyrelsens medlemmer,
såvel som Vækstudvalgets, vil få lejlighed til at præsentere sig selv og give
udtryk til forventninger til arbejdet i respektive fora.
Derudover vil henholdsvis formanden for Vækstudvalget og formanden for
bestyrelsen i Frederikssund Erhverv få lejlighed til at uddybe forventningerne
til samarbejdet og dialogen.
Vækstudvalget har ansvaret for at udarbejde forslag til erhvervs- og udviklingspolitikken, såvel som det direkte ansvar for implementering af indsatsen
som følge af denne. Frederikssund Erhverv er en del af implementeringen af
den nuværende erhvervs- og udviklingspolitik.
Den nugældende aftale mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund
Erhverv udløber med udgangen af 2014.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Kommunens tilskud til FETC i 2014 udgøres af et basistilskud på 3.366.276 kr.
og et tilskud til markedsføring af Vinge på 2.086.238 kr. Basistilskuddet omfatter også turismeaktiviteter.
Fra 2015 er der alene budgetlagt med et basistilskud til FETC.

Indstilling:

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Punktet drøftes.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 04. februar 2014
Taget til efterretning,
Udvalget kvitterer for en god og fremadrettet dialog, med fokus på vækst.
Dialogen er et godt afsæt for den erhvervs- og vækstpolitik der skal udarbejdes.
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Journal nr.:
023819-2013

Sag nr. 9

Budgetoplæg 2015-2018
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om kommunernes Styrelse kap. V.
Tidsplanen for budgetlægningen er godkendt på Økonomiudvalgets møde den
22. januar 2014. Samtidig igangsættes fagudvalgenes drøftelse af forslag til
forbedringer på 1% af driftsbudgettet, svarende til de rammer, som er udstukket af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2014. Endvidere drøfter fagudvalgene yderligere tilpasninger med flerårigt perspektiv samt drøfter og prioriterer eventuelle anlægsønsker. Der foretages foreløbig afrapportering til Økonomiudvalget i maj måned.
Fagudvalgene drøfter overordnede prioriteringer for effektiviseringsrammer/besparelser, der skal danne baggrund for konkrete ideoplæg fra administrationen.
Foreløbig afrapportering til Økonomiudvalget i maj måned med henblik på
fremlæggelse på budgetseminar 26.-27. juni.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2015-2018.

Økonomichefen indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Udvalget drøfter overordnede principper for udvalgets forslag til
budgetforbedringer, som kan danne udgangspunkt for administrationens arbejde.
2. Udvalget drøfter og prioriterer eventuelle anlægsønsker.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 04. februar 2014
Udvalget anmoder administrationen om, at udarbejde budgetforbedringsforslag med fokus på bl.a. effektivisering, øgning af beskæftigelsesgrad og arbejdsudbud, færrest muligt på offentlig forsørgelse, tilrettelæggelse af erhvervsservice, hvor målet er en omprioritering inden for udvalgets ramme på 2
- 4 mio. kr. årligt i perioden.

6 / 10

Journal nr.:
023963-2013

Sag nr. 10

Turismestrategi – Vedtagelse af fokusområder for implementering af strategien
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget behandlede på et udvalgsmøde den 2.
december 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Strategien
blev endeligt vedtaget af Byrådet den 18. december 2013.
Der skal nu udarbejdes en implementeringsplan for turismestrategien. Vækstudvalget skal i den forbindelse tage stilling til hvilke indsatsområder, der skal
understøttes af kommunen.
Administrationen anbefaler, at kommunen investerer i indsatser, der har et
vækstpotentiale og et ambitionsniveau, der kan tiltrække investorer og fonde,
og som kan føre til arbejdspladser i kommunen.
Det er vigtigt i implementeringen af strategien at have den kommercielle vinkel for øje. Turismen skal markedsgøres, og det skal være interessant for investorer og fonde at være med.
De indsatser kommunen understøtter bør endvidere ikke blot relateres til
kommunens egen turismestrategi, men også til den nye nationale vækstplan
for dansk turisme, som regeringen netop har lanceret. Det vurderes at give
store muligheder for at opnå fondsstøtte, samarbejder på tværs af regioner og
kommuner samt at kunne tiltrække investorer.
Afsættet i den nationale strategi er, at turismeindsatsen skal skabe øget vækst
og flere jobs, også til den kortuddannede del af befolkningen. Jobs, der ikke
kan outsources. Det stemmer godt overens med kommunens turismestrategi,
der har som overordnet mål for turismeudviklingen, at den skal skabe øget
beskæftigelse og øget omsætning.
I implementeringen af strategien er det derfor vigtigt, at indsatserne prioriteres og fokuseres ud fra et vækstperspektiv.
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Administrationen har med afsæt i strategi og inspirationskatalog vurderet de
indsamlede ideer ud fra deres vækstpotentiale samt behovet for kommunal
medfinansiering. Hvis investorer og fonde skal støtte indsatsområderne økonomisk, forudsætter det, at vi som kommune er villige til at medfinansiere
projekterne.
Turismestrategien har en vision om, at kommunen skal være destinationen,
hvor familier tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen og historien om vikingerne.
På den baggrund foreslår administrationen, at Vækstudvalget anbefaler over
Økonomiudvalget og Byrådet at understøtte flg. aktiviteter under de 3 indsatsområder:
Natur: Sejlerturismen
Vikingerne: Vikingetemaet produktudvikles i et regionalt/nationalt og internationalt turismeperspektiv
Kultur: Kulturelle og historiske seværdigheder
Isefjorden og Roskilde Fjord er oplagte til mange former for sejlads, mens
vikingerne er et kendt brand. Begge områder har potentiale til endnu mere.
Det skal der bygges videre på.
Kendskabet skal endvidere udbredes til kommunens kulturelle og historiske
seværdigheder endnu mere. Det kan bl.a. gøres ved at brande i samarbejde
med f.eks. Kongernes Nordsjælland.
Der er i inspirationskataloget en lang række spændende aktiviteter, som de
lokale turismeaktører selv kan sætte i værk, der kan medvirke til at understøtte turismestrategiens mål.
Derudover vil der være behov for en koordineret og prioriteret markedsføringsindsats samt fokus på at skabe de bedst mulige rammebetingelser.
Administrationen vil nedsætte en implementeringsorganisation for turismestrategien. Projektlederen for implementeringsorganisationen skal fungere som
kontaktperson for interessenterne, koordinere turismeindsatsen og facilitere
netværk 2 gange om året i tæt samarbejde med Frederikssund Erhverv.
Når Byrådet har besluttet, hvilke indsatser vi som kommune skal understøtte,
vil implementeringsorganisationen konkretisere indsatsområderne yderligere,
og herunder opstille målbare mål, udarbejde oversigt over økonomi, samarbejdspartnere mv.
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Den vil endvidere undersøge, hvem der skal være ansvarlig for de enkelte
aktiviteter, hvad økonomien til aktiviteterne forventes at være, og hvad der
skal tænkes ind i budgettet for 2015.
Administrationen foreslår et tidsperspektiv for implementeringen på 4 - 8 år.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Udgifter og indtægter afledt af turismestrategien bør indgå i arbejdet med
budget 2015, såvel drifts- som anlægsaktiviteter.

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Vækstudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Kommunen understøtter sejlerturismen, vikingetemaet samt de kulturelle og historiske seværdigheder
2. Der udarbejdes en handlingsplan, gerne med inddragelse af kommercielle turismeaktører, med forslag til konkrete handlinger, der indenfor
de 3 områder kan fremme turismeudviklingen
3. Planen har et tidsperspektiv på 4 – 8 år og fremlægges for Vækstudvalget i maj 2014

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 04. februar 2014
Anbefales, idet en vurdering af potentialerne i erhvervsturisme også indgår i
analysen, og oplevelsesturisme skal være et gennemgående træk i udpegningen af konkrete projekter,

Bilag:

Vækstplan for dansk turisme
Godkendt turismestrategi endelig vedtaget af Byrådet d. 18.12.2013
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Journal nr.:
023647-2013

Sag nr. 11

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Praktisk info om tur til Beskæftigelsestræf 2014 i Kolding. Der er bestilt fælles
bustransport fra torvet kl. 6.00 med forventet ankomst i Kolding kl. 9:30. Afgang fra Kolding kl. 15:30 med forventet hjemkomst kl. 18.30.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 04. februar 2014
Til mødet i april gennemføres en temadrøftelse om vækst og erhvervsudvikling
- hvilke værktøjer har vi til rådighed. Oplæg til politikudvikling.
Til mødet i marts gennemføres temadrøftelse om beskæftigelse.
Ønsker til tema og dagsorden sendes til direktøren.
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