Patnerskab skal sikre udvikling af en tidssvarende erhvervspolitik.
Erhvervspolitikken i Frederikssund Kommune er udviklet i et tæt samarbejde mellem
erhvervslivet, kommunen. FETC er i den sammenhæng den organisation, som forestår
en lang række af de initiativer, som iværksættes og udføres i fællesskab. Den gode dialog mellem parterne skal sikres ved følgende tiltag:

Årligt erhvervstopmøde.
På det mellemlange sigt er det således en målsætning, at FETC afholder et årligt erhvervstopmøde. Det overordnede formål er en gang årligt at sætte erhvervslivet øverst
på dagsordenen. Arrangementet bør indeholde indlæg fra dagsordenssættende danske
eller udenlandske kapaciteter, samt være et arrangement, der kan samle hele erhvervslivet i Frederikssund. En sådan årlig tilbagevendende begivenhed kan også være et oplagt forum, hvor kommunen kan få lejlighed til at revidere sin erhvervspolitik f.eks. i form
af brugerundersøgelser og lignende.
Opstart: Ultimo 2008.
Ansvarlig: FETC i samarbejde med erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.

Fire kvartalsvise buisness brunches.
Frederikssund Kommune og FETC vil afholde kvartalsvise business brunches med det
formål at sikre en løbende dialog og erfaringsudveksling mellem erhvervslivet.
Alle erhvervsdrivende er velkomne til disse møder, hvor ledende embedsmænd og politikere fra Frederikssund Kommune også inviteres. Hensigten er, at der ved hver brunch
er et oplæg om et aktuelt lokalt emne. Udover en løbende dialog skal disse møder også
bidrage til at være et forum for lokal netværksdannelse.
Arrangementerne tjener i øvrigt også det formål at sikre, at Frederikssund Kommunes
erhvervspolitik udvikles i løbende dialog med virksomhederne.
Opstart: april 2008.
Ansvarlig FETC

Kompetent, effektiv og smidig sagsbehandling.
FETC har primo 2008 gennemført en undersøgelse af brugernes oplevelse af den
kommunale sagsbehandling, når det gælder byggetilladelse, miljøgodkendelser, zonetilladelser mv.
Undersøgelsen er gennemført efter aftale med kommunen og er tænkt som et læringsredskab, der kan give det tekniske område i Frederikssund Kommune en række konkrete input, der peger fremad.
Undersøgelsen er gennemført som en rundspørge blandt FETC’s medlemmer om deres indtryk af kommunens behandling af byggesager mv. ca. 70 virksomheder deltog.
Det kan ud fra undersøgelsen konkluderes, at samarbejdet mellem virksomheder og
kommunen i det store hele fungere godt, men at der er behov for at kommunen forbedrer deres information vedrørende regler, lovgivning og krav til ansøgningsmateriale.
Undersøgelsen giver derfor anledning til at iværksætte følgende tiltag:

Tilbud om afklaringsmøder ved større byggesager.
For at forbedre kommunikationen mellem ansøger og kommune vil ansøger i forbindelse med større byggesager blive tilbudt et afklaringsmøde med repræsentanter fra erhverv og teknik. Formålet er at gennemdrøfte projektet så ansøger har et klart bilede af,
hvilke tilladelser der er nødvendige for at projektet kan gennemføres samt hvilke oplysninger kommunen har brug for før ansøgningen kan behandles.
Opstart: Er igangsat.
Ansvarlig: Erhverv og teknik

Screening af alle byggeansøgninger.
Erhverv og teknik indfører en første screening af alle byggesager for at sikre at de nødvendige oplysninger er indsendt. På den måde skulle ventetiden blive minimeret, hvis
kommunen er nødt til at indhente supplerende oplysninger fra ansøger. Ansøger vil
modtage en kvittering med oplysninger om evt. mangler i ansøgningen og har så mulighed for at indsende supplerende materiale i den periode hvor sagen ligger og venter på
den egentlige sagsbehandling.
Opstart: Er igangsat.
Ansvarlig: Erhverv og teknik.

Kommunen skal være en kompetent partner for virksomhederne.
Frederikssund Kommune ønsker at fremstå som en kompetent og effektiv samarbejdspartner for erhvervslivet. Et skridt på vejen er oplysning til erhvervslivet om de organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer som kommunen agere i, samt oplysning om
hvad erhvervslivet forventes at bidrage med til opgaveløsningen.

Åbent hus arrangement i Slangerup administrationscenter.
Erhvervslivet vil blive inviteret til arrangement hvor formålet er at oplyse om organiseringen af fagområdet erhverv og teknik og præsentere nøglemedarbejdere indenfor
fagområdet. Der vil også være oplæg om sagsgange og relevant lovgivning indenfor de
enkelte sektioners sagsområder.
Opstart: 3 kvartal 2008.
Ansvarlig: Erhverv og teknik.

Løbende udbygning af kommunens hjemmeside.
Erhverv og teknik vil løbende forbedre og udbygge de vejledninger, der ligger på kommunens hjemmeside. Under hver vejledning ligger også en checkliste til, hvilke oplysninger, der er behov for f.eks. ved en bygeansøgning. Vejledninger og
tjeklister vil også kunne hentes via link fra FETC´s hjemmeside.
Opstart: Er igangsat
Ansvarlig: Erhverv og teknik.

Fokus på erhvervsjord.
Frederikssund Kommune ønsker fortsat at kunne tilbyde attraktive erhvervsarealer til
virksomheder, der ønsker at slå sig ned i kommunen samt lokale virksomheder, der ønsker at udvide.

Erhvervsområder i kommuneplanlægningen.
Udlæg af nye erhvervsområde samt tidsplan for ibrugtagning af de enkelte områder
skal sikre, at der er ledig erhvervsjord i hele planperioden.
Opstart: er i gang. Kommuneplan for Frederikssund Kommune forventes vedtaget i
2009.
Ansvarlig: By og Land

Løbende kontakt mellem lokale ejendomsmæglere, kommunen og
FETC.
For at få en løbende status på omsætningen af den privatejede erhvervsjord samt for at
følge op på de aktuelle behov hos virksomhederne etableres en kontakt til de lokale
ejendomsmæglere.
Opstart: 2009
Ansvarlig: By og land

Fokus på iværksætteri.
Der er mange, der har valgt at etablere en ny virksomhed i Frederikssund de seneste
år. Så mange at vækstraten i antallet af nyetableringer i Frederikssund Kommune er
blandt de højeste i Danmark. Samtidig adskiller erhvervsstrukturen i kommunen sig fra
den generelle danske erhvervsstruktur, idet der er mange enkeltmandsvirksomheder.
Disse fakta peger på, at det er oplagt at have fokus på de nystartede og de mindste
virksomheders vækstbetingelser. Samtidig består potentialet på erhvervsområdet bl.a. i
at få de mange enkeltmandsvirksomheder samt de nystartede virksomheder til at vokse. Vækst i virksomheder er derfor et af de gennemgående temaer, FETC planlægger
at arbejde med.

Spørgeskemaundersøgelse om de mindre virksomheders behov.
FETC planlægger en spørgeskemaundersøgelse med det formål at kortlægge de mindre virksomheders behov og ambitioner. Det er hensigten, at denne kortlægning skal
danne grundlag for en række initiativer målrettet denne virksomhedstype på det mellemlange sigt. F.eks. skræddersyede netværk og arrangementer, eller et lokalt kontorfællesskab for små nystartede virksomheder.
Opstart: Ultimo 2008
Ansvarlig: FETC

Formidling af økonomiske ressourcer og rådgivning til iværksættere.
For nystartede virksomheder er kapital til vækst en af de væsentligste udfordringer. Udfordringen består ikke i at komme i gang, men den virkelige udfordring består i at komme i gang med at vokse.

Der findes i dag en række muligheder for at finde kapital til opstart af nye innovative
virksomheder. FETC skal have kontakt med disse kapitalkilder, således at FETC kan
være bindeleddet mellem dem og lokale vækstiværksættere.
Hertil kommer, at FETC skal undersøge muligheden for at rejse lokal kompetent kapital
til udvikling af forretningsideer. Målsætningen er, at Frederikssund skal blive til et sted,
hvor der kan rejses kapital til en god forretningsidé på en eftermiddag.
Konkret vil FETC forsøge at inddrage kapitalstærke frederikssundvirksomheder, institutioner og enkeltpersoner samt undersøge muligheden for etableringen af en form for
Venture Frederikssund.
Yderligere skal Venture Frederikssund ses som et led i en større indsats, hvor FETC vil
sætte fokus på iværksætteri og vækst i etablerede virksomheder. Udover venture kapital arbejder FETC på idéstadiet med etableringen af en rugekasse målrettet mindre
virksomheder, der kan have glæde af fagligsparring, fælles kontorfaciliteter, videndeling
og inspiration samt tilknytning til et netværk af erfarne mentorer. Hensigten er at finde
en form, hvor nogle af kompetencerne i det etablerede erhvervsliv bidrager med erfaring og indsigt til at hjælpe iværksætterne godt i gang.
Alt i alt en samlet pakke, der kan understøtte den meget positive udvikling i iværksætteriet i Frederikssund Kommune.
Opstart: Er igangsat. FETC formidler i dag kontakt mellem iværksættere og lokale erfarne virksomhedsledere.
Ansvarlig: FETC

Den fysiske infrastruktur skal være tidssvarende.
Dialog med beslutningstagere på trafikområdet.
En tidssvarende infrastruktur er afgørende for at potentialet på erhvervsområdet i Frederikssund kan realiseres. FETC har iværksat en lobbyindsats, der har til formål at gøre
de trafikale udfordringer i Frederikssund nærværende for beslutningstagere og meningsdannere. Indsatsen har bl.a. inkluderet bilaterale møder mellem erhvervsledere og
partiernes trafikordfører samt et foretræde for Folketingets trafikudvalg. Desuden er der
igangsat en dialog med de store erhvervsorganisationer. Derudover skal den interne
kollektive trafik tilpasses brugerne behov.
Fortsat dialog med trafikudvalget og trafikordførere fra de politiske partier, lokalvalgte
folketingsmedlemmer og andre nøglepersoner for at sikre, at Frederikssunds synspunkter og ønsker bliver hørt og indgår i det samlede beslutningsgrundlag.
Opstart: Fortsat proces.
Ansvarlig: FETC i samarbejde med lokale erhvervsledere.

Frederikssund på landkortet.
Profilering af Frederikssund
Arbejdet med en mere offensiv profilering af Frederikssund er i et tidligt stadie, idet det
prioriteres at få en række grundlæggende forhold på plads. I stedet for en stor og meget

kostbar markedsføringsstrategi satses der på en løbende formidling at positive historier
fra alle dele af kommunen dels via de lokale og regionale medier dels via kommunens
og FETC´s hjemmesider. Der sigtes mod at afholde et fælles møde for erhvervsliv, lokale medier og kommunen for at styrke samarbejdet og kommunikationen af de gode
historier i de lokale medier.
Opstart: Er igangsat
Ansvarlig: Kommune, FETC og erhvervsliv i fællesskab.

Busrundtur for alle nytilflyttere.
Kommunens borgere er ofte områdets bedste ambassadører. Derfor planlægges det at
tilbyde en årlig bustur til alle nytilflyttere. Busturen vil være en guidet tur i kommunen
med fremvisning af tilbud og attraktioner.
Opstart: 2009
Ansvarlig: Frederikssund Kommune

Turismen under lup.
Turisme udgør en væsentlig del af erhvervslivet i Frederikssund og bidrager med
vækst, arbejdspladser og udvikling i kommunen. Dog er Frederikssund som turistdestination ikke karakteriseret ved en stærk og slagkraftig profil. Der mangler en samlende
identitet, der kan positionere Frederikssund i relation til de mange øvrige ”turistprofiler”
i Danmark særligt i relation til Nordsjælland og Region Hovedstaden.
Frederikssund har en lang række attraktioner, naturoplevelser, spise- og overnatningssteder, der godt kunne profileres bedre, end tilfældet er i dag. Hertil kommer, at der i
Hornsherred er en spirende wellnesklynge, der satser på ”det gode liv”. Dette omfatter
f.eks. økologisk produktion, is som i gamle dage, Danmarks bedste rosévin, golfspil og
havkajaksejlads.
Det samlende element i Frederikssund er ubetinget mulighederne i, på og ved fjorden.
Og det er netop ”Fjordlandet”, der giver området en mulighed for en mere unik profil.
FETC er påbegyndt en række indledende tiltag for at skabe et væsentligt bedre fundament for en fremadrettet turismestrategi. Dette vil blive en flerårig indsats, og det vil
kræve, at der tænkes nyt, og at der skabes et tættere samarbejde mellem de forskellige
aktører indenfor fokusområdet.

Turistguide for Frederikssund.
Turistkontoret arbejder på, at den årlige turistguide fremstår tidssvarende og med et
professionelt layout.
Opstart: 2008
Ansvarlig: FETC

Elektronisk turistinformation som supplement til turistkontoret.
Der arbejdes på at etablere elektronisk turistinformation med mulighed for at søge f.eks.
ledige overnatningsmuligheder. I første omgang søges der finansiering til en terminal
ved turistkontoret i Havnegade. Hvis tiltaget bliver populært kan det udbygges med terminaler ved f.eks. informationstavlerne ved rastepladser samt f.eks. ved Rejsestalden i
Jægerspris.

Opstart: Medio 2009
Ansvarlig: FETC

Fokus på bygge – og håndværksbranchen.
I Frederikssund Kommune findes der en stor klynge af håndværksvirksomheder. Denne
virksomhedstype har nogle udfordringer, der er unikke. F.eks. håndtering af en stor
mængde byggesager samt meget stor grad af konjunkturfølsomhed.

Arrangementer målrettet bygge- og håndværksbranchen.
FETC vil i samarbejde med Frederikssund Kommune tilrettelægge en række arrangementer, der skal give håndværksvirksomhederne indsigt i myndighedskrav til ansøgninger, dispensationsansøgninger og godkendelser både i relation til planlov, byggesager
og miljø.
Andre emner kunne være digitalisering af byggeprocessen samt problemer med rekruttering af personale
Ydermere vil FETC arbejde på at få Væksthus Hovedstaden til at udarbejde et forløb
målrettet vækst i håndværksvirksomheder, evt. i samarbejde med Copenhagen Innovation Center, som er et center under væksthuset, der bl.a. skal udvikle nye metoder til
samarbejde mellem offentlige og private aktører.
Opstart: 2009
Ansvarlig: FETC

Et erhvervsområde med at særligt brand.
Frederikssund Kommune er i en unik position sammenlignet med andre kommuner i
hovedstadsområdet, fordi kommunen råder over 40 ha. erhvervsjord ved Store Rørbæk, som skal lokalplanlægges.
Muligheden består i at sikre, at området lokalplanlægges på en sådan måde, at erhvervsjorden tilfører kommunen mest mulig dynamik og værditilvækst, f.eks. gennem
en klyngestrategi. Eller med andre ord: Der skal tages aktivt stilling til, hvilken type erhverv kommunen ønsker i det nye erhvervsområde, og der skal lokalplanlægges herefter. En lokalplanlægning der skal understøtte, at et erhvervsområde med et særligt
brand kan udvikles.
En mulighed er at undersøge muligheden for at lave en klyngestrategi på det miljø- og
energiteknologiske område.
Danmark har en international profil i forhold til miljø- og energiteknologi. Den profil ønsker regeringen såvel som det danske erhvervsliv at konsolidere og udbygge de kommende år.
Frederikssundområdet har potentiale til at blive frontløber – en egentligt environmental
valley – inden for miljø og energiteknologi. Med environmental valley menes et område,
hvor iværksættere og ekspansive virksomheder på det miljø- og energiteknologiske om-

råde ser, det som helt naturligt at slå sig ned. Dette vil bidrage til vækst og dynamik i
Frederikssund samt skabe en række videnstunge arbejdspladser i kommunen.
Fundamentet for etableringen af en environmental valley består bl.a. i Haldor Topsøes
og Topsils tilstedeværelse i Frederikssund. Begge virksomheder producerer og afsætter
produkter med et energi- og miljøteknologisk tilsnit. Samtidig er begge virksomheder
karakteriseret ved et væsentligt globalt engagement, såvel som omfattende forskning
og udvikling. Desuden findes der en række mindre virksomheder i Frederikssund, der
på den ene eller anden måde beskæftiger sig med miljø- og energiteknologi.
Samtidig er der en række oplagte fordele grundet Frederikssunds placering i hovedstadsregionen. Placeringen sikrer nærhed til internationale forskningsmiljøer, konferencer mv., herunder ikke mindst klimatopmødet i København 2009, som bl.a. kan være
inspirationskilde til det videre arbejde med lokalplanen.

Arbejdsgruppe vedr. nyt erhvervsområde.
For at afdække mulighederne og potentialet ved en samlet profilering af det nye erhvervsområde ved Store Rørbæk sammensættes en arbejdsgruppe med repræsentation fra Erhvervsliv, Kommune og FETC. Arbejdsgruppens rapport skal danne grundlag
for den politiske prioritering og efterfølgende lokalplanlægning af området.
Opstart: Hurtigst muligt.
Ansvarlig: Frederikssund Kommune

Erhvervspolitik skal spille sammen med andre politikker.
For at sikre løbende opfølgning og samspil med øvrige politikområder skal der en gang
årligt laves status og opfølgning på erhvervsstrategien og den erhvervspolitiske handlingsplan.
Opfølgningen skal ske ved, at der til Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget udarbejdes
en årlig redegørelse med en status og et oplæg til opdatering eller justering af handleplanen. Redegørelsen og udvalgets behandling af redegørelsen skal ligge i slutningen
af året, så den samtidig kan danne grundlag for drøftelsen med FETC om den løbende
udvikling og justering af foreningens resultatkontrakt med kommunen.
For at sikre sammenhæng og dialog i forhold til andre politikområder skal den årlige redegørelse, med Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets kommentarer sendes til de øvrige fagudvalg og samt byrådet.

