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Erhvervsstrategi 2018-21  - udkast til handlingskatalog
Handlingskataloget for Frederiksberg Kommunes erhvervsindsats i 2018 er udmøntningen 
af Erhvervsstrategi 2018-21, som er besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2018. Med afsæt i 
Frederiksbergs styrker, potentialer og udfordringer fokuserer erhvervsstrategien på 
Frederiksberg Kommunes erhvervspolitiske handlemuligheder. 

For at sikre et både ambitiøst og realistisk afsæt er handlemulighederne defineret som: 

- Kommunal service og myndighed
- Byudvikling og events
- Rådgivning af iværksættere
- Netværk

Med ovennævnte udgangspunkt er der defineret tre overordnede pejlemærker, der hver 
især er tilknyttet en række mål, der søges realiseret gennem de årlige handlingskataloger. 

Handlingskatalogets opbygning og proces

Hvert år behandler Erhvervsrådet og siden Magistraten årets handlingskatalog med en 
oversigt over de aktiviteter og initiativer, der skal bidrage til at realisere erhvervsstrategien. 

For hvert pejlemærke i kataloget er der en række mål, der ønskes opfyldt. Aktiviteterne og 
initiativerne skal hver især understøtte målene. Hvert initiativ beskrives kort sammen med 
deltagere og en tidsplan. 

Opfølgning og koordinering

Der udarbejdes en årlig status til Erhvervsrådet og Magistraten på de enkelte mål inden for 
hvert af strategiens pejlemærker.
 
Handlingskataloget er et dynamisk dokument, hvor nye initiativer løbende indarbejdes 
efter de politiske ønsker om erhvervsrettede indsatser, forvaltningens nye initiativer og 
eksterne aktørers henvendelser, der resulterer i nye initiativer. 
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PEJLEMÆRKE 1: BYEN I BYEN – DETAILHANDEL OG TURISME

Frederiksberg Kommune vil: 
 Se turisten som ”midlertidig lokal” i de fælles turismeindsatser 
 Fremme mulighederne for handel, oplevelser og events på Frederiksberg 
 Samarbejde med de lokale aktører om udvikling af detailhandel og turisme
 Udvikle byrummene med afsæt i Frederiksbergs identitet og særlige stemning
 Aktivt arbejde med at synliggøre Frederiksberg som destination 
 Udvikle og facilitere netværk, der forbinder Frederiksberg og styrker byens brand
 Udvikle Frederiksberg som destination i Greater Copenhagen sammen med de 

lokale og regionale aktører

INITIATIVER OG HANDLINGER, DER UNDERSTØTTER MÅLENE I PEJLEMÆRKE 1 i 
2018:  

Styrket fokus på sammenhæng mellem erhverv og kultur
Der er et betydeligt potentiale i at samtænke kultur- og erhvervslivet. Således er et stærkt 
kulturliv på Frederiksberg en forudsætning for, at der er noget for turister at opleve i byen – 
jf. ambitionen om at se turisten som ”midlertidig lokal”.  På Frederiksberg investeres der 
markant i kulturlivet bl.a. i det nye musicalteater, teatrene og i Cisternerne. Derfor skal der 
i 2018 arbejdes med at tiltrække endnu flere kulturturister til byen. I første omgang med 
afsæt i et nyt turismenetværk og samarbejdet med Wonderful Copenhagen og 
Frederiksbergmuseerne om at få Cisternernes mange gæster til at blive på Frederiksberg 
og opleve mere af byen til gavn for byens detailhandel.
Hovedansvar: Erhvervsenheden i  Ledelsesstaben, Frederiksberg museerne, Wonderful 
Copenhagen og Frederiksberg Erhverv.
Tidsplan: 2018.

Turismepuljen 2018 
Frederiksberg Kommune har afsat 0,2 mio. kr. til at fremme turismeaktiviteter og tiltrække 
flere turister til glæde for erhvervslivet på Frederiksberg. Den er i 2018 udmøntet i 3 
projekter:

Styrke visitfrederiksberg.dk i regi af Frederiksberg Erhverv
Frederiksberg Erhverv har fået bevilget 75.000 kroner i 2018 (og ligeledes i 2017) til 
styrkelse af visitfrederiksberg.dk, der er tænkt som den digitale platform for gæster og 
turister, der ønsker at vide mere om begivenheder, seværdigheder og shopping på 
Frederiksberg. I promoveringen kan Frederiksberg Erhverv bl.a. anvende fire turistfilm 
fremstillet til de digitale medier, og som blev finansieret af turismepuljen 2017. 
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Hovedansvar: Frederiksberg Erhverv.
Tidsplan: 2018.

Projekt om kulturturisme sammen med Frederiksbergmuseerne og Wonderful 
Copenhagen 
Der er som i 2017 bevilget 50.000 kroner til Frederiksbergmuseerne 
(Cisternerne/Bakkehuset) til at professionalisere arbejdet med at tiltrække flere 
kulturturister til Frederiksberg. 
Museet deltager i Tourism & Culture Lab, der er et udviklingsprojekt, som har til formål at 
styrke Greater Copenhagen som en attraktiv turistdestination og tiltrække nye 
internationale gæster. Projektet er medfinansieret af Region Hovedstaden, hvilket betyder, 
at museet får væsentligt mere ud af projektet, end den relativt beskedne egenfinansiering 
tilsiger. Projektet går på to ben: Museet får opgraderet deres viden og kompetencer 
omkring markedsføring af Bakkehuset og Cisternerne til et internationalt publikum, 
herunder målrettet deres hjemmeside og sociale medier samt vidensdele og netværke 
med andre kulturinstitutioner. Samtidig handler en del af opgaven om at få turisterne, der 
besøger museerne, til at bruge mere tid på Frederiksberg til gavn for de næringsdrivende. 
I 2018 vil indsatsen primært koncentrere sig om en 365-strategi og kontinuerlig 
tilstedeværelse på de sociale medier. Samtidig fortsætter arbejdet med at lede turisterne 
videre ud på Frederiksberg i dialog med Frederiksberg Erhverv. 
Hovedansvar: Erhvervsenheden i  Ledelsesstaben, Frederiksberg museerne, Wonderful 
Copenhagen.
Tidsplan: 2018.

Styrke turistinformationen i Frederiksberg Centret
Centerforeningen i Frederiksberg Centret har fået bevilget 75.000 kroner til at styrke 
turistinformationen i samarbejde med Frederiksberg Erhverv. Turistinformationen er i dag 
et officielt samarbejde mellem Københavns Turistinformation og Frederiksberg Centret , 
der har tilladelse til at fungere som satellit-
information mod at overholde en række formkrav. Beløbet kan f.eks. bruges til frikøb af 
medarbejdere i forbindelse med kvalificering af turismesamarbejdet med Københavns 
Kommune og WoCo samt bedre information og skiltning af turistinformationen både fysisk 
og digitalt på aktørernes platforme. 
Hovedansvar og deltagere: Erhvervsenheden i  Ledelsesstaben, Centerforeningen 
Frederiksberg Centret, Frederiksberg Erhverv.
Tidsplan: Maj-september 2018.

Samarbejdsaftale med Frederiksberg Erhverv
Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Erhverv har forhandlet en aftale om 
basisfinansiering af foreningens virksomhed. Finansieringen skal bl.a. dække et fysisk 
julemarked på Frederiksberg, opsætning og nedtagning af juleguirlander samt 
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Frederiksberg Dage. Derudover kan foreningen søge tilskud til en række aktiviteter. 
Aftalen evalueres to gange årligt. 
Hovedansvar: Erhvervsenheden i  Ledelsesstaben og Frederiksberg Erhverv.
Tidsplan: Aftalen evalueres to gange årligt. 

Synliggørelse af events på Frederiksberg
Frederiksberg Kommune markedsfører ikke-kommercielle events i byen gennem sitet 
Oplevfrederiksberg.dk og det husstandsomdelte By- og Kulturmagasin, app’en Mit 
Frederiksberg samt plakater i byrummet. Desuden arbejdes der med at skabe synlighed 
omkring relevante, lokale begivenheder på f.eks. Wonderful Copenhagens platforme.
Hovedansvar: Erhvervsenheden i Ledelsesstaben og Kultur- og Fritidsafdelingen.
Tidsplan: Løbende. 

App’en Mit Frederiksberg
App’en skal indholdsmæssigt og teknisk opdateres i 2018, og gøres mere synlig, så flere 
anvender den.
Hovedansvar: Erhvervsenheden i Ledelsesstaben.
Tidsplan: 1. halvår 2018.

Vejviser til turistattraktioner
Tre vejvisere med afstandsangivelse viser vej til de største turistattraktioner på 
Frederiksberg. I det omfang det er økonomisk muligt sættes der yderligere vejvisere op. 
Ambitionen er et nyt skilt i 2018. Senest er der sat skilt op ved Forum. De to andre står ved 
zoo og rådhuset. 
Hovedansvar: Erhvervsenheden i Ledelsesstaben. 
Tidsplan: 2018 og løbende. 

Turismenetværk
Frederiksberg Kommune ønsker i samarbejde med Frederiksberg Erhverv og byens øvrige 
aktører at understøtte et netværk omkring turisme med henblik på at skabe større 
kendskab og samarbejde blandt de frederiksbergske aktører. Et større kendskab til 
hinanden skaber gensidige muligheder for at udvikle nye tilbud, henvise til andre lokale, og 
udvide de lokale samarbejder, hvilket vil styrke den samlede turisme i byen. 
Hovedansvar og deltagere: Erhvervsenheden i Ledelsesstaben i samarbejde 
Frederiksberg Erhverv samt andre relevante turismeaktører på Frederiksberg. 
Tidsplan: Etablering 2018 med 1-2 møder.

Slotskredsmødet
Slotskredsmødet er et bystrategisk forum for erhvervsliv, kulturliv og vidensmiljøer, som 
under overskriften Byen i Byen regelmæssigt mødes, drøfter og påvirker byens udvikling 
og branding. I 2018 sættes der fokus på Metro Cityringens betydning for turismen og 
brandingen af Frederiksberg.
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Hovedansvar og deltagere: Ledelsesstaben, byens virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner.
Tidsplan: 1-2 årlige møder. 

Deltagelse i projektet Chinavia
Wonderful Copenhagen tilbyder kurser til erhvervslivet,  især detailhandel og restauranter, 
samt frontpersonale på f.eks. hoteller, zoo m.v. omkring kinesisk kultur og turismeadfærd, 
og hvordan man kan imødekomme de kinesiske turister, og opnå en bedre forståelse for, 
hvad de ønsker. Kurserne skal klæde de forretningsdrivende bedre på, så de kinesiske 
turister også bliver en kommerciel succes for Frederiksberg. 
For eksempel anvender de deres sociale medier anderledes end vestlige turister, men til 
gengæld er der et stort potentiale, hvis man forstår, hvad de foretrækker. I 2018 tilbydes 
flere kurser på Frederiksberg med afsæt i det turismenetværk, der arbejdes på at etablere 
i samarbejde med byens aktører. 
Hovedansvar og deltagere: Erhvervsenheden i Ledelsesstaben, Wonderful Copenhagen, 
Frederiksberg Erhverv samt andre relevante turismeaktører på Frederiksberg. 
Tidsplan: 2018.

Deltagelse i kongresfond i regi af Wonderful Copenhagen
Frederiksberg Kommunalbestyrelse har bevilget 0,25 mio. kroner i 2018 og 2019 for at 
styrke og understøtte arbejdet med at tiltrække flere kongresser til hovedstaden. En stærk 
erhvervsturisme vigtig, ikke mindst når Scandic åbner det nyrenoverede Falkonerhotel 
med 100 ekstra værelser og musicalteater i 2019.  
Hovedansvar: Erhvervsenheden i Ledelsesstaben, Wonderful Copenhagen. 
Tidsplan: 2018 og 2019.
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PEJLEMÆRKE 2: VIDENSBYEN – ENTREPRENØRSKAB 

Frederiksberg Kommune vil:
 Forbedre rammerne for lokalisering af små og mellemstore virksomheder
 Sikre rammer, så universiteterne kan udvikle sig fysisk
 Udbygge Frederiksberg som boligby, der understøtter vidensbyen
 Styrke netværkene med universiteter, uddannelsesinstitutioner, studerende og
 virksomheder
 Understøtte og samarbejde med kontorfællesskaber for iværksættere og

selvstændige i øvrigt
 Bidrage til forenkling af erhvervsfremmesystemet, så det bliver lettere for

virksomhederne at bruge
 Bruge Smart City infrastrukturen på Frederiksberg til afprøvning af nye

teknologier
 Koble ledige akademikere til virksomheder med afsæt i virksomhedernes

udviklingsbehov

INITIATIVER OG HANDLINGER, DER UNDERSTØTTER MÅLENE I PEJLEMÆRKE 2 i 
2018:  

Ny Frederiksbergstrategi 
Arbejdet med en ny Frederiksbergstrategi påbegyndes i 2018 med henblik på at skabe 
rammerne for en ny kommuneplan. I den forbindelse drøftes også rammen for udvikling af 
detailhandel og virksomhederne i byen.
Hovedansvar: By- og Miljøområdet.
Tidsplan: 2018. 

Start Up City 
Et konsortium ønsker at udvikle den tidligere posthus-grund på Finsensvej til Nordens 
største facilitet for start-ups i et nyt byggeri. I 2018 gennemføres planprocessen med 
henblik på, at byggeriet kan gå i gang. 
Hovedansvar: By- og Miljøområdet, Ledelsesstaben.
Tidsplan: 2018. 

Frederiksberg Science City
Deltage og sekretariatsbetjene Frederiksberg Science City, der er et udviklingsfællesskab 
etableret af KU SCIENCE, KU SUND, CBS, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
og Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Science City skal udvikle styrkepositionerne 
for det samlede vidensmiljø på Frederiksberg og skal derfor opfattes som en 
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sammenhængende klynge af forsknings- og uddannelsesinstitutioner, mindre- og 
mellemstore vidensvirksomheder og starts ups, Frederiksberg Kommune og andre 
relevante aktører.
Hovedansvar og deltagere: KU SCIENCE, KU SUND, CBS, Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium og Frederiksberg Kommune (Ledelsesstaben).
Tidsplan: Løbende.

Frederiksberg Science City Campus-akse
Frederiksberg Science City Campus-aksen skal binde campus- og vidensbyområderne 
sammen med særligt markerede og temaindrettede mødesteder og skilte til primært 
uddannelses- og forskningsinstitutionerne på Frederiksberg. Initiativet skal synliggøre 
Frederiksberg Science City og styrke Frederiksbergs profil som vidensby, herunder at 
synliggøre uddannelses- og forskningsinstitutionerne for virksomheder med henblik på 
samarbejde.
Hovedansvar og deltagere: Frederiksberg Science City / Frederiksberg Kommune 
(Ledelsesstaben), KU SCIENCE, KU SUND, CBS og Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium.
Tidsplan: Løbende.

Frederiksberg Science City – Indgang til viden
Styrke og synliggøre uddannelses- og forskningsinstitutionerne på Frederiksberg som 
samarbejdspartnere for virksomheder med henblik på gensidig udvikling og innovation.
Hovedansvar og deltagere: Frederiksberg Science City / Frederiksberg Kommune 
(Ledelsesstaben), KU SCIENCE, KU SUND, CBS, Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium.
Tidsplan: 2018.

Science to Business
Frederiksberg Science City deltager på baggrund af analyser af excellente 
forskningsmiljøer på Frederiksberg med potentiale for investeringsfremme i en kampagne 
for at promovere forskningsmiljøerne internationalt. Den første kampagne løber af stablen i 
2017-2018 og fokuserer på branding af forskningsområdet på Frederiksberg indenfor 
fødevarer og fermentering
Hovedansvar og deltagere: Copenhagen Capacity, KU SCIENCE, Frederiksberg 
Science City /  Frederiksberg Kommune (Ledelsesstaben).
Tidsplan: 2018.

A Greater Copenhagen Model for Innovation Districts
Copenhagen Science City, Frederiksberg Science City, Lyngby-Taarbæk Vidensby og 
Ørestad Innovation City Copenhagen har etableret et samarbejde på tværs af de fire 
organisationer med det fælles formål at skabe vækst, beskæftigelse og bæredygtig 
udvikling med vidensinstitutioner og –virksomheder samt offentlige aktører som ’drivere’ 
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for at tiltrække viden, virksomheder og talent. De fire parter har aftalt visionen ”A Greater 
Copenhagen Model for Innovation Districts” for samarbejdet. I 2018-2019 er det målet at 
lave et eller flere konkrete fælles projekter i samarbejde med Vækstforum Hovedstaden, 
der understøtter Regional vækst- og udviklingsstrategi 2019-2022 for Region 
Hovedstaden.
Hovedansvar og deltagere: Frederiksberg Science City / Frederiksberg Kommune 
(Ledelsesstaben), KU SCIENCE, KU SUND, CBS, Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, Copenhagen Science City, Lyngby-Taarbæk Vidensby og Ørestad 
Innovation City Copenhagen.
Tidsplan: Løbende.

Frederiksberg Uddannelsesforum
Uddannelsesforum er et dialogforum mellem samtlige uddannelsesinstitutioner i byen og 
kommunen, der skal hjælpe med at styrke samarbejdet mellem kommune og 
uddannelsesinstitutioner.
Hovedansvar og deltagere: Ledelsesstaben og kommunens uddannelsesinstitutioner.
Tidsplan: Møderne holdes 1-2 gange årligt.

Smart City Challenge Frederiksberg
Afholdelse af det årlige hackathon: Smart City Challenge Frederiksberg. Der 
sammensættes på tværs af KU SCIENCE, KU SUND, CBS, Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium og Frederiksberg Kommune en projektgruppe, der planlægger og 
afholder eventen. Formålet med Smart City Challenge Frederiksberg er i løbet af få dage 
at udvikle nye løsninger for en række af Frederiksberg udfordringer som by. Der er fokus 
på at bruge ny teknologi og data til løsningerne, som kan være forslag til 
forretningskoncepter for nye virksomheder eller nye offentlige services.
Hovedansvar og deltagere: Frederiksberg Kommune (By- og Miljøstaben), Frederiksberg 
Science City / Frederiksberg Kommune (Ledelsesstaben), KU SCIENCE, KU SUND, CBS, 
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, SCIENCE Innovation Hub.
Tidsplan: 2018.

Indgang til viden for studenteriværksættere
Frederiksberg Science City er fysisk til stede ca. én gang hver anden uge hos 
Copenhagen School of Entrepreneurship med henblik på at studenteriværksætterne kan få 
hjælp til kontakt til relevante videnspersoner og viden på tværs af Frederiksberg Science 
City’s partnerkreds (KU SCIENCE, KU SUND, CBS, Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium og Frederiksberg Kommune). 
Hovedansvar og deltagere: Frederiksberg Science City / Frederiksberg Kommune 
(Ledelsesstaben), Copenhagen School of Entrepreneurship.
Tidsplan: Løbende.
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Styrke iværksætter-økosystemet på Frederiksberg
Styrke relationerne, koordineringen og netværket mellem kontorfællesskaber, 
iværksættermiljøer og iværksættertilbuddene på Frederiksberg. Formålet er at styrke og 
skabe et sammenhængende iværksætter-økosystem på Frederiksberg
Hovedansvar og deltagere: Kontorfællesskaber på Frederiksberg (La Oficina, The Rabbit 
Hole), Frederiksberg Kommune (Ledelsesstaben).
Tidsplan: 2018.

KU:BE Lab
I kultur- og bevægelseshuset KU:BE er der etableret et kontorfællesskab og 
iværksættermiljø under navnet KU:BE Lab. Intentionen er at understøtte iværksættere på 
Frederiksberg og give dem mulighed for at skabe netværk, udnytte synergier og sparre 
med andre virksomheder. KU:BE Lab er et samarbejde mellem universiteternes 
inkubationsmiljøer for studenteriværksættere og KU:BE. 
Hovedansvar: KU:BE.
Tidsplan: Løbende.

Frederiksberg Kommunes Iværksættertilbud
Frederiksberg har flere forskellige tilbud til borgere og iværksættere, som ønsker at starte, 
eller har startet virksomhed, og som har behov for sparring eller rådgivning. I 2018 og 19 
har Kommunalbestyrelsen bevilget 0,2 mio. kr. til opgaven, så iværksættere både med og 
uden vækstperspektiv kan få kompetent vejledning og kurser via Væksthus 
Hovedstadsregionen. Servicen udføres under navnet *Iværksætterhuset’ og inkluderer 
Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP), der består af forskellige fagspecifikke 
workshops. Desuden er det muligt at få individuel sparring af Væksthusets 
iværksætterkonsulent, som sidder lokalt på Frederiksberg en dag om ugen. Derudover har 
virksomhederne adgang til de tilbud og muligheder, der ligger i regi af Væksthus 
Hovedstaden, og erhvervsfremmetilbuddene er dermed samlet et sted, hvilket sikrer større 
sammenhæng for virksomhederne. 
Hovedansvar: Erhvervsenheden i Ledelsesstaben, Iværksætterhuset (Væksthus 
Hovedstaden), Frederiksberg Erhvervsforum (FEF). 
Tidsplan: Løbende. 

Udbrede iværksættertilbud for ledige borgere
For at understøtte iværksættervejen, som en vej ud af ledighed, arbejdes der med at 
styrke synligheden af tilbuddene på iværksætterområdet over for kommunale 
sagsbehandlere med borgerkontakt og de ledige borgere. Når den ledige har et ønske om 
at omsætte nye ideer til selvstændig virksomhed, kan kommunen bl.a. understøtte denne 
vej gennem iværksætterkurser i regi af Iværksætterhuset. 
Hovedansvar: Arbejdsmarkedsafdelingen og Erhvervsenheden i Ledelsesstaben.
Tidsplan: Løbende.
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PEJLEMÆRKE 3: GODE KOMMUNALE RAMMEVILKÅR

Frederiksberg Kommune vil:
 Styrke virksomhedernes nemme adgang til kommunen: ”Ingen forkert dør”
 Mindske sagsbehandlingstiderne på byggesager
 Styrke dialogen med byens virksomheder
 Styrke den servicemindede kultur med udgangspunkt i virksomhedernes behov
 Styrke innovationen i forvaltningen via offentligt-privat partnerskab (OPP)
 Styrke samarbejdet på tværs af forvaltningen inden for uddannelse,

arbejdsmarked og erhverv
 Aktivt anvende mulighederne og rækkevidden i Greater Copenhagen i den

virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats
 Styrke og udvikle nye samarbejdsformer, der optimerer den kommunale indsats

inden for beskæftigelsesinitiativer og socialøkonomiske virksomheder
 Udvikle og styrke erhvervsfokus i skolerne i samarbejde med erhvervslivet. Blandt

andet bl.a. med fokus på iværksætteri og innovation samt mulighederne på
erhvervsuddannelserne

 Styrke vejledning af virksomheder yderligere i strategiske byudviklingsprojekter

INITIATIVER OG HANDLINGER, DER UNDERSTØTTER MÅLENE I PEJLEMÆRKE 3 i 
2018:  

Erhvervstelefonen 28982088
Erhvervstelefonen er stiftet for at styrke virksomhedernes adgang til Frederiksberg 
Kommune – og skabe en synlig fælles indgang til alle forvaltningsområder. 
Erhvervstelefonen bliver flittigt benyttet, og har ca. 200 opkald om året. Indsatsen for at 
synliggøre tilbuddet forstærkes i 2018. 
Hovedansvar: Erhvervsenheden i  Ledelsesstaben.
Tidsplan: Løbende.

Mindske sagsbehandlingstiden på byggesager
For at nedbringe sagsbehandlingstiderne på byggesagsbehandlingen arbejdes der med at 
optimere sagsgangene og udvikle arbejdsmetoderne, herunder bedre koordinering og 
indførelse af nye systemer. Blandt andet arbejdes der med en visitation, der screener alle 
sager, der kommer ind. Frederiksberg Kommune har også indført en ny model for 
sagsbehandling, hvor de professionelle ansøgere (rådgivere m.fl.) involveres i langt højere 
grad med henblik på at få skabt et bedre ansøgningsgrundlag og dermed kortere 
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sagsbehandlingstid. Kommunalbestyrelsen har i 2018 afsat penge til flere ressourcer med 
det mål at halvere sagsbehandlingstiden senest ultimo 2020. 
Hovedansvar: By, Byggeri og Ejendomme. 
Tidsplan: Løbende. 

Information om udbud og udbudspolitik i Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune arbejder målrettet med information til eksisterende og potentielle 
leverandører for at skabe de bedste muligheder for kommunen som kunde, og for at give 
private virksomheder bedre muligheder for at komme ind på det offentlige marked. 
Udbuds- og Indkøbsafdelingen deltager på netværksmøder, konferencer o.l., hvor der 
deltager virksomheder, bl.a. kommunens årlige Erhvervstræf, for at informere så bredt 
som muligt om udbudsreglerne og om, hvordan man bliver leverandør til kommunen. 
Kommunen gennemfører også mange en-til-en møder med virksomheder, der ønsker 
information. Desuden udbygges frederiksberg.dk løbende med bl.a. de aktuelle udbud. 
Hovedansvar: Udbud og Indkøb.
Tidsplan: Løbende. 

Sikre adgang til kommunens udbud for mindre virksomheder
Frederiksberg Kommune arbejder løbende på at udvikle sine udbud, herunder også på at 
sikre at  mindre virksomheder kan være med, når Frederiksberg Kommune afholder udbud 
eller indhenter tilbud. Konkret arbejdes der med at afdække mulighederne for at sikre 
mindre virksomheder inden for ingeniør- og arkitektrådgivning adgang til aftaler med 
kommunen, når det drejer sig om mindre ad hoc opgaver.
Hovedansvar: Udbud og Indkøb samt By, Byggeri og Ejendomme 
Tidsplan: 2018 og løbende. 

Kaffemøder med nye leverandører
By, Byggeri og Ejendomme afholder faste månedlige kaffemøder med interesserede 
leverandører, som får mulighed for at fortælle, hvad de tilbyder af ydelser/services. 
Hovedansvar: By, byggeri og Ejendomme. 
Tidsplan: Løbende.  

Nye udbudsformer  (OPP)
Frederiksberg Kommune har arbejdet meget med nye udbudsformer gennemført i 
samarbejde med erhvervsaktører, som f.eks. p-anlægget på Langelands Plads, Flintholm 
Svømmehal og Musik- og Kulturskolen ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. I 
2018 arbejdes med et sådant udbud i form af en idrætshal på Nordens Plads. 
Hovedansvar: Serviceområdet og By- og Miljøområdet.
Tidsplan: 2018 og løbende. 
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Nyhedsbrev til virksomheder 
Frederiksberg Kommune sender 6-9 gange årligt et digitalt nyhedsbrev ud til 
virksomhederne. Nyhedsbrevet formidler relevant information om arrangementer, 
vejarbejder, events i byen samt aktuel information fra de forskellige afdelinger. Arbejdet 
med at styrke nyhedsbrevet som relevant kanal og få flere virksomheder til at abonnere på 
det fortsætter i 2018. 
Hovedansvar: Erhvervsenheden i Ledelsesstaben med bidrag fra de faglige afdelinger. 
Tidsplan: Løbende.  

Facilitere netværk for iværksættere og lokale virksomheder 
Netværkene ”Frederiksberg Åbne Erhvervsnetværk” og ”Iværksætter på Frederiksberg” på 
LinkedIn skal sikre et lokalt, fælles netværk for iværksættere og virksomheder på 
Frederiksberg i samspil med øvrige lokale erhvervsnetværk. Netværkene på LinkedIn kan 
bruges til at skabe kontakter, udbyde arrangementer m.v., så længe der ikke er tale om 
salg af ydelser. 
Hovedansvar: Erhvervsenheden i Ledelsesstaben.
Tidsplan: Løbende.

Erhvervstræf
Erhvervstræffet giver virksomhederne mulighed for at møde alle afdelinger i Frederiksberg 
Kommune samt høre oplæg om fx reglerne for udbud og andre aktuelle spørgsmål samt 
netværke med andre lokale virksomheder. 
Årets Iværksætterpris 2018 uddeles i år på Erhvervstræffet for at øge fokus. Prisen er en 
synliggørelse og anerkendelse af iværksætterne i lokalmiljøet. Det er TimeVision og Time 
Tax, der finansierer prisen med 25.000 kroner, og kårer vinderne i samarbejde med 
Frederiksberg Kommune. 
Hovedansvar og deltagere: Erhvervsenheden i  Ledelsesstaben samt deltagelse fra alle 
afdelinger med erhvervsrettet service. 
Tidsplan: 1 gang om året. 

Erhvervskonference 
Erhvervskonferencen har hvert år et aktuelt tema og en række workshops/foredrag 
efterfulgt af networking for virksomhederne på Frederiksberg. Erhvervskonferencen holdes 
en gang årligt. 
Hovedansvar: Erhvervsenheden i  Ledelsesstaben.
Tidsplan: 1 gang om året.  

Frederiksberg.dk
I 2017 er frederiksberg.dk blevet omlagt og alle sider gennemskrevet med henblik på at 
skabe bedre og nemmere selvbetjening for borgere og virksomheder. 
Den målrettede information til virksomhederne på frederiksberg.dk styrkes med afsæt i 
virksomhedernes behov. Bl.a. udbyggede vejledninger om udbud og indkøb samt byggeri. 
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Hovedansvar: Ledelsesstaben samt de relevante faglige afdelinger.
Tidsplan: Løbende (2018).  

Kultur- og kommunikationskursus for medarbejdere med virksomhedskontakt
For at sikre et fortsat fokus på kerneopgaven med servicering af virksomhederne med 
afsæt i deres behov, udbyder Ledelsesstaben løbende et kursus til alle medarbejdere med 
virksomhedskontakt. 
Hovedansvar: Ledelsesstaben.
Tidsplan: 1-3 gange om året. 

Succes Online kurser 
I efteråret 2018 afholder Frederiksberg Kommune i samarbejde med Ivækst og 
Frederiksberg Erhverv to moduler rettet mod virksomheder, der ønsker at forbedre deres 
digitale kompetencer. 
Hovedansvar: Erhvervsenheden i  Ledelsesstaben.
Tidsplan: 1 gang om året.  

IT-hjælp til små virksomheder
Alle virksomheder skal kommunikere 100 procent digitalt med det offentlige. Derfor tilbyder 
biblioteket Frederiksberg IT-hjælp til mindre virksomheder, der har behov for hjælp til at 
oprette digital post og en introduktion til virk.dk. 
Hovedansvar: Biblioteket Frederiksberg.
Tidsplan: Løbende.

Voksenlærlingeordningen og jobrotationsordningen
Den jobrettede uddannelsesindsats, som voksenlærlingeordningen og 
jobrotationsordningen udgør, understøtter, at virksomhederne får adgang til efterspurgt 
arbejdskraft og hjælper ledige ufaglærte og ledige med forældede uddannelser til at blive 
opkvalificeret, så de kan komme i job i virksomhederne. Jobeffekten er høj for de ledige, 
der afslutter et voksenlærlingeforløb. Jobrotationsordningen understøtter 
kompetenceudvikling af virksomheders medarbejdere. Ordningen sikrer at der i perioden 
for kompetenceudvikling tilbydes en vikar.
Hovedansvar: Arbejdsmarkedsafdelingen. 
Tidsplan: Løbende.

Målrettet fokus på jobrotation  
Frederiksberg Kommune tilbyder jobrotation, hvor virksomheder får mulighed for 
kompetenceudvikling af deres medarbejdere, samtidig med, at en ledig borger vikarier. 
Hovedansvar:  Arbejdsmarkedsafdelingen.
Tidsplan: Løbende. 
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Hovedstadens fælles rekrutteringsenhed til strategiske branchesamarbejder
For at understøtte virksomhedernes adgang til specialiseret arbejdskraft er Frederiksberg 
Kommune, sammen med flere andre kommuner, gået ind i projektet Hovedstadens 
Rekrutteringsservice (HRS). Formålet med HRS er at opsøge større virksomheder og bistå 
med større rekrutteringsopgaver på tværs af kommunerne, sådan at virksomhederne 
sikres let adgang til arbejdskraft. Der vil være fokus på at opsøge bygge- og 
anlægsområdet, men HRS vil også kunne dække andre beskæftigelsesbehov. 
Hovedansvar: Arbejdsmarkedsafdelingen.
Tidsplan:  Løbende.

Virksomhedsorienteret fokus i beskæftigelsesindsatsen
Med beskæftigelsesreformen har regeringen sat fokus på, at virksomhederne skal 
betragtes som en kernekunde, der skal serviceres professionelt. 
Frederiksberg Kommunes jobcenter er forpligtet til at styrke virksomhedskontakten og 
have et tæt samarbejde med virksomhederne. I den forbindelse er der lanceret et 
servicekoncept inden for tre servicespor, der handler om at hjælpe virksomhederne med:
1. Rekruttering af ledige.
2. Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere i forbindelse med ansættelser.
3. Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.
Beskæftigelsesministeriet har udviklet en række digitale løsninger, der skal understøtte de 
tre servicespor.
Arbejdsområdet i Frederiksberg Kommune vil gennem en mangfoldig vifte af 
virksomhedsrettede indsatser samt etableringen af Frederiksberg Erhvervsforum sætte 
yderligere fokus på at tage udgangspunkt i virksomhedernes vækstpotentiale og behov for 
arbejdskraft og udmønte servicen til virksomhederne i forlængelse heraf.
Hovedansvar: Arbejdsmarkedsafdelingen, Frederiksberg Erhvervsforum (FEF). 
Tidsplan: 2017-2020.

Kommunens rekrutteringsservice   
Frederiksberg Kommune har et fornyet fokus på at hjælpe virksomhederne med, at 
adgangen til velkvalificeret arbejdskraft er så nem og ukompliceret som muligt, og at 
virksomhederne kan og vil benytte jobcentret som aktiv samarbejdspartner, når 
arbejdskraft skal rekrutteres. Frederiksberg Kommune arbejder via jobcentret målrettet på 
at styrke den service, der kan hjælpe virksomhederne med at rekruttere den rette 
arbejdskraft. Det handler i høj grad om at synliggøre tilbuddene blandt andet ved øge 
kontakten, dialogen og samarbejdet med virksomhederne, men også ved at opbygge et 
tæt samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der uddanner akademikere, og de fire 
AC A-kasser.  Akademikere er én af de største grupper af ledige i Frederiksberg 
Kommune, men samtidig betyder erhvervsstrukturen i Frederiksberg med mange 
virksomheder indenfor videnservice, at der er efterspørgsel på netop denne type 
medarbejdere.
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Hovedansvar og deltagere: Arbejdsmarkedsafdelingen, Uddannelsesinstitutioner i 
Hovedstaden og AC A-kasser.
Tidsplan: Initiativet udvikles/udbygges løbende.

Vækst med social bundlinje
Frederiksberg Kommune har indgået et samarbejde med Den Sociale Kapitalfond om et 
vækstforløb, ”Vækst med social bundlinje”, med det formål at understøtte vækst i 
virksomheder og dermed udvikle nye jobmuligheder for udsatte borgere. Pilotprojektet 
drives af Den Sociale Kapitalfond og støttes af en række fonde. Frederiksberg er en ud af 
6 kommuner i projektet, med flere kommuner på vej.
Hovedansvar og deltagere: Arbejdsmarkedsafdelingen (FEF), Den Sociale Kapitalfond, 
Diakonissestiftelsen, Mæsk, Slagter Lund samt Servicefirmaet.
Tidsplan: 2018

Projekt Kickstarter – til dobbelt bundlinje
Den Sociale Kapitalfond har designet et alternativt 3 måneders program til øvrige 
virksomheder, nemlig ”Kickstarter – til dobbelt bundlinje”, som er en ”light” version af 
”Vækst med social bundlinje”. 
Hovedansvar: Arbejdsmarkedsafdelingen (FEF), Den Sociale Kapitalfond.
Tidsplan: Projektet indledes i marts/april 2018, med deltagelse af 4-5 virksomheder. 
Herudover planlægges endnu en runde, ligeledes med 4-5 virksomheder. 

Projekt ”Job-fokus”- sådan fremmes beskæftigelsen for kognitivt handicappede 
borgere
Frederiksberg Kommune har sammen med Hans Knudsen Instituttet (HKI) modtaget støtte 
fra STAR til et nyt metodeudviklingsprojekt med Job i Fokus. Formålet er at understøtte 
virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft og styrke deres sociale ansvarlighed 
samt hjælpe borgere med kognitive handicap i arbejde. I projektet varetager HKI 
mentorordning og støtteindsatser for både borgere og virksomheder
Hovedansvar: Arbejdsmarkedsafdelingen (FEF), Hans Knudsen Instituttet.
Tidsplan: Projektet løber fra september 2017 til september 2019.

Inspirationsmøder om Social Vækst
På Social Vækst inspirationsmøder deltager virksomheder, uddannelsesinstitutioner, 
offentlige organisationer m.fl., som ønsker at få inspiration til at arbejde med den sociale 
bundlinje. Møderne tager udgangspunkt i en til to virksomheders konkrete og aktuelle 
udfordringer og har til formål at skabe viden om, hvordan den økonomiske og den sociale 
bundlinje forenes. Derudover deles viden om relevant forskning på området, som oftest 
med oplæg fra uddannelsessektoren eller andre førende aktører. Møderne har også til 
formål at skabe en god relation og et stærkt fundament for fremadrettet samarbejde 
mellem virksomhed og kommune.
Hovedansvar: Arbejdsmarkedsafdelingen (FEF).
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Tidsplan: Møderne afholdes 2-3 gange årligt.

Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb
Frederiksberg Kommune har sammen med 28 andre kommuner modtaget projektmidler 
fra STAR til at gennemføre et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV). Projektet er en 
del af Arbejdsmarkedsafdelingens optimering af den virksomhedsrettede indsats for ikke-
jobparate borgere. STV-projektet understøtter, at flere udsatte borgere får et 
virksomhedsforløb med målet om et ordinært job og dermed øger deres fremtidige 
jobmuligheder. 
Hovedansvar: Arbejdsmarkedsafdelingen. 
Tidsplan: STV projektet løber fra januar 2017 indtil december 2018. 

Innovation og erhvervsfokus i folkeskolen
I folkeskolen arbejdes der i to spor for at understøtte entreprenørskab og innovativ 
tænkning. Det ene spor er en generel tilgang til læring og aktiviteter defineret som det 21. 
århundredes kompetencer: Kollaboration (i betydningen at planlægge læringsaktiviteter, 
der styrker samarbejdsevnen hos eleverne), IT og læring, Videnskonstruktion, 
Problemløsning og innovation, Selvevaluering, og Kompetent kommunikation. Det andet 
spor er konkrete forløb i Åben Skole: Obligatoriske forløb for bestemte klassetrin/klasse i 
samarbejde med eksterne erhvervsaktører.
Hovedansvar: Skoleafdelingen. 
Tidsplan: Løbende. 


