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Sammenfatning – høringssvar 

Erhvervsstrategi 2018-2021

Samlet oversigt over høringssvar med resume, bemærkninger og forslag til 
ændringer

Forslag til erhvervsstrategien 2018-21 har været sendt i høring i perioden 21.december 
2017 til og med 16. januar 2018. Høringen blev annonceret i Frederiksberg Bladet, på 
Frederiksberg.dk og i LinkedIn-gruppen Frederiksberg Åbne Erhvervsnetværk. Dertil 
kommer, at medlemmerne af Frederiksberg Erhvervsråd også er blevet opfordret til at 
komme med høringssvar.  

Frederiksberg Kommune har modtaget i alt 10 høringssvar til erhvervsstrategien 2018-
2021. Nedenfor ses et resume af hvert enkelt høringssvar. Høringssvarene behandles 
enkeltvis og vurderes med henblik på, om de giver anledning til ændringer i strategien. 

Nr. Høringssvar Ændringsforslag 
1 Centerforeningen, Frederiksberg Centret    Nej
2 Københavns Universitet Nej 
3 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns

Universitet (KU SCIENCE)
Ja

4 Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Ja
5 Københavns Blikkenslager- og VVS-Laug Ja
6 DI Hovedstaden Ja
7 LO Hovedstaden Ja
8 Henrik Murmann Nej
9 Peter Fjerring Ja
10 Frederiksberg Erhverv Ja

1. CENTERFORENINGEN FREDERIKSBERG

Resume

Centerforeningen påskønner samarbejdet med kommunen og udkastet til den nye 
erhvervsstrategi, som foreningen mener, har mange visionære vinkler. Centerforeningen 
ser frem til et fortsat godt samarbejde. 

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger eller ændringer i erhvervsstrategien.

2. KØBENHAVNS UNIVERSITET

Resume
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Københavns Universitet er enige i, at det velfungerende samarbejde mellem 
uddannelsesinstitutionerne, virksomhederne og kommunen bør understøttes yderligere 
inden for rammerne af Frederiksberg Science City partnerskabet. Universitetet glæder sig 
samtidig over, at det nye tværgående vidensby-samarbejde er centralt forankret i 
strategien. 

Københavns Universitet betoner, at netop vores nære forhold, stærke samarbejdsevner og 
sammenhængskraft er årsagen til, at vi med størst mulig virkning kan tiltrække talentfulde 
studerende og medarbejdere til Greater Copenhagen og skabe vidensintensive job og 
virksomheder baseret på ny viden. 

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger eller ændringer i erhvervsstrategien.

3. DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET VED KØBENHAVNS
    UNIVERSITET (KU SCIENCE) 

Resume

KU SCIENCE noterer, at der i indledningsafsnittet under eksemplerne på store offentlige 
og private investeringer, der vil præge udviklingen på Frederiksberg de kommende år, er 
nævnt, at den gamle posthusgrund på Finsensvej bliver rammen om et meget ambitiøst 
iværksættermiljø – Startup City. 

I den forbindelse henleder KU SCIENCE opmærksomheden på, at de for nylig er blevet 
kontaktet af Symbion om et lignende initiativ på grunden Rolighedsvej/Bülowsvej –hjørnet, 
som de håber kan blive en væsentlig udvidelse af campus-områder og bidrage til den 
blanding af bolig, erhverv og viden som nævnes som mål under Pejlemærke 2. SCIENCE 
ser muligheder for at arbejde videre med muligheder for at udvide campus i et initiativ, 
hvor man blander entrepreneurielle initiativer med boliger og vidensinstitutioner, som kan 
ligge på grunden Rolighedsvej/Bülowsvej. 

Samarbejde
KU SCIENCE ser sig som en vigtig aktør i samarbejdet om Frederiksberg Science City, og 
kunne ønske at dette fremgår tydeligere i afsnittet om Pejlemærke 2. 

KU SCIENCE noterer, at erhvervsstrategien lægger op til et stærkt samarbejde mellem 
universitetet og kommunen, og de ser frem til fortsat at medvirke til at styrke netværkene 
og også understøtte samarbejdet med kontorfællesskaber for iværksættere og 
selvstændige i øvrigt. 

Forvaltningens bemærkninger

I indledningen til erhvervsstrategien nævnes Startup City, som et af eksemplerne på en af 
de store private investeringer, som kommer til at sætte sit aftryk på udviklingen af 
iværksætterprofilen og miljøet på Frederiksberg. 

Opremsningen af de forskellige investeringer er ikke udtryk for en komplet liste, men tænkt 
som eksempler på, at der sker rigtig meget på Frederiksberg i de kommende år. 
Udviklingen af området Rolighedsvej/Bulowsvej falder ind under investeringspunktet: 
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Udbygning af campusområderne og hospitalsgrunden. Ligesom udviklingen af området er 
med til at understøtte målsætningen under pejlemærke 2 om at udbygge Frederiksberg 
som boligby, der understøtter vidensbyen. 
Konkurrenceprogrammet til en helhedsplan for Rolighedsvej bycampus på Frederiksberg 
”Fra lukket forskningsmiljø til åben bycampus” er netop politisk vedtaget. 
Det initiativ, som KU SCIENCE og Symbion drøfter, vil skulle indarbejdes inden for 
rammen af den kommende helhedsplan. På den baggrund giver bemærkningen ikke 
anledning til ændringer i strategien. 

Samarbejde
Under pejlemærke 2 er Københavns Universitet nævnt som et af to universiteter på 
Frederiksberg med forskningsmiljøer i verdensklasse. CBS fremhæves i afsnittet, der har 
fokus på entrepreneurship, netop fordi de har et førende videnscenter på området. 

Begge universiteter er afgørende for vidensmiljøet og Frederiksberg Science City, og dette 
rettes til i afsnittet Pejlemærke 2. 

4. HAANDVÆRKERFORENINGEN I KJØBENHAVN

Resume 

Haandværkerforeningen mener overordnet, at Frederiksberg Kommunes erhvervsstrategi 
og daglige arbejde er rigtig godt. Foreningen ser både politisk og i forvaltningen en god 
forståelse i kommunen for vigtigheden af at sikre et godt erhvervsklima, og fremhæver 
erhvervstelefonen som et godt eksempel til efterfølgelse i andre kommuner. 

Fokus på hele erhvervslivet
Haandværkerforeningen mener, at strategien i for høj grad har fokus på udviklings- og 
vækstbetingelser særligt for viden-sektoren. Fokus må ikke kun være på nystartede 
vidensvirksomheder, men også på det øvrige erhvervsliv, som skaber job og lærepladser. 

Håndværkerforeningen foreslår en konkret ændring af nedenstående afsnit på side 3 i 
indledningen: 

”Frederiksberg Kommunes erhvervsstrategi 2018-21 tager derfor afsæt i visionen om, at vi 
i 2021 på Frederiksberg skal tilbyde et af de bedste kommunale erhvervsklimaer i Greater 
Copenhagen. Både for det eksisterende erhvervsliv, herunder detailhandel, håndværk, 
turisme og kreative erhverv, samt ikke mindst for iværksættere. Et godt erhvervsklima 
hænger uløseligt sammen med gode kommunale rammevilkår og at den rette arbejdskraft 
er til stede. Hvad enten det er vidensmedarbejdere eller erhvervsuddannede.”

Skoleområdet
Haandværkerforeningen noterer med interesse, at FK ønsker et stærkt fokus i folkeskolen 
på mulighederne for en levevej som selvstændig. På den baggrund opfordrer foreningen 
til, at FK formulerer en politik om, at skolernes fokus på iværksætter og innovation ikke kun 
begrænser sig til vidensvirksomheder, men også har fokus på detailhandel og håndværk. 

Frederiksberg Forsyning
Haandværkerforeningen peger på, at kommunens forsyningsselskab tilbyder drift og 
vedligehold af varmecentraler i eksisterende bygninger som et serviceabonnement.
Det sker i direkte konkurrence med private virksomheder. 
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Haandværkerforeningen henviser til en henvendelse fra Københavns Blikkenslager- og 
VVS Laug til kommunen om sagen. Foreningen mener bl.a., det er i strid med ønsket om 
at skabe nogle af de bedste rammevilkår i Greater Copenhagen, og at det strider mod 
ambitionen om at øge antallet af kommunale opgaver der konkurrenceudsættes.  

Forvaltningens bemærkninger

Frederiksberg Kommune er meget opmærksom på vigtigheden af et mangfoldigt 
erhvervsliv med plads til alle brancher, og lægger stor vægt på at understrege det som det 
første i strategien. Generelt er der fokus på at forbedre rammerne for lokalisering af små 
og mellemstore virksomheder og på at styrke rammevilkår og service over for alle 
virksomheder på Frederiksberg. Derfor er visionen i erhvervsstrategien nu justeret. 
Ligesom pejlemærke 2 nu inkluderer mangfoldigheden af virksomheder på Frederiksberg. 

Skoleområdet
Skolernes fokus på iværksætteri og innovation har et meget bredt afsæt, som ikke er 
branchespecifikt. Det handler i højere grad om et gennemgående fokus på at udvikle 
elevernes kompetencer, så de får evnerne til at tænke og arbejde innovativt. Derudover er 
der en række konkrete forløb på de forskellige klassetrin, hvor eleverne arbejder med 
specifikke forløb. Området er dækket ind af intentionerne i folkeskolereformen, og giver 
derfor ikke anledning til yderligere bemærkninger i udkastet til erhvervsstrategien. 

Frederiksberg Forsyning
Temaet er uden for sigtet med erhvervsstrategien, men vi har henledt Frederiksberg 
Forsynings opmærksomhed på henvendelsen fra Haandværkerforeningen og Københavns 
Blikkenslager- og VVS Laug. 

Visionen er nu justeret, så den imødekommer pointerne fra høringssvarene, herunder et 
bredere fokus.  Pejlemærke 2 er rettet, så fokus nu også er på mangfoldigheden af 
virksomheder på Frederiksberg. 

5. KØBENHAVNS BLIKKENSLAGER- OG VVS LAUG

Resume

Lauget bifalder, at der sættes fokus på et mangfoldigt og driftigt erhvervsliv, men mener, at 
store dele af strategien har et ensidigt fokus på detailhandel og vidensvirksomheder, og 
peger på, at de eksisterende virksomheder er lidt glemt. Lauget savner især fokus på 
virksomheder inden for byggeri, installation og håndværk. 

Lauget foreslår, at udkastet lægger vægt på bredde og mangfoldigheden blandt de private 
virksomheder, og at afsnittet vedrørende entreprenørskab kan medtage håndværks- og 
installationsvirksomheder. 

Udvikling af den kommunale virksomhedsservice
Lauget mener, at det er kommunens fornemmeste opgave at sikre gode rammebetingelser 
for de private virksomheder. Derfor bør afsnittet om udvikling af den kommunale 
virksomhedsservice rykkes frem i strategien og fokus ligge på kommunale kerneopgaver 
som byggesagsbehandling og kommunens egen adfærd ift. udbud af opgaver. 
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Fair og lige konkurrence
Lauget benytter lejligheden til at gøre opmærksom på, at Frederiksberg Forsyning i en 
længere periode har tilbudt sine kunder abonnementsordninger i forhold til 
fjernvarmeanlæg og servicering af disse. Lauget mener, at det offentlige ikke skal 
konkurrere med private aktører på områder, der ikke er kerneopgaver for det offentlige.

Lauget foreslår derfor, at det i erhvervsstrategien understreges, at kommunen og 
kommunens selskaber ikke skal konkurrere med private aktører på områder, der ikke er 
kerneopgaver for det offentlige. 

Forvaltningens bemærkninger

Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at bevare et bredt fokus på alle virksomheder, når 
det handler om entreprenørskab. Denne pointe medtages i pejlemærke 2. 

Udvikling af den kommunale virksomhedsservice
De forskellige pejlemærker er ikke en rangordning, blot udtryk for tre overordnede 
fokusområder. Udviklingen af den kommunale service er derfor lige så vigtig som de 
øvrige pejlemærker. Der lægges vægt på netop de områder, som lauget peger på: 
Sagsbehandlingstiderne på byggesager skal nedbringes, ligesom der er fokus på vækst i 
Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) til 33 inden 2020 samt større fokus på 
offentlige-private samarbejder. Derudover lægges der vægt på at forbedre servicen, 
dialogen og tilgængeligheden med udgangspunkt i virksomhedernes behov. 

Frederiksberg Forsyning
Temaet er uden for sigtet med erhvervsstrategien, men vi har henledt Frederiksberg 
Forsynings opmærksomhed på henvendelsen fra Haandværkerforeningen og Københavns 
Blikkenslager- og VVS Laug.

Visionen er nu justeret, så den imødekommer pointerne fra høringssvarene, herunder et 
bredere fokus. Pejlemærke 2 er rettet, så fokus nu også er på mangfoldigheden af 
virksomheder på Frederiksberg. 

6) DI Hovedstaden 

Resume 

DI Hovedstaden takker for invitationerne til de indledende workshops, hvor det har været 
muligt at bidrage til udformningen af erhvervsstrategien, og for inddragelse i udviklingen af 
området Rolighedsvej/Bülowsvej, som de bemærker ikke indgår i erhvervsstrategien. 

Visionen
DI Hovedstaden bakker op om visionen, ”at Frederiksberg i 2021 skal tilbyde nogle af de 
bedste kommunale rammevilkår i Greater Copenhagen for ikke mindst detailhandel, 
turisme, iværksættere og kreative erhverv.” Men mener, at målsætningen bør udvides, så 
den gælder bredere end det fremhævede – ikke mindst, fordi erhvervsstrategien også 
nævner, at en tredjedel af virksomhederne på Frederiksberg udgøres af 
vidensvirksomheder, hvorfor det undrer, at de ikke er nævnt. 

Greater Copenhagen 
DI Hovedstaden kvitterer for, at strategien lægger vægt på ”det netværksbaserede samspil 
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mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommunen skal understøttes lokalt og i 
samspil med de øvrige aktører i Greater Copenhagen”, og ser frem til at egentlige 
indsatser vil understøtte adgang til kvalificeret arbejdskraft, som bliver en udfordring for 
virksomhederne. 

DI bakker også op om strategiens vægt på et styrket samarbejde i regi af Greater 
Copenhagen, men finder det uklart, om samarbejdet er et pejlemærke i sig selv, eller 
begrænset til detailhandel og turisme, jf. figuren i forhold til koblingen til pejlemærke 1, der 
primært omhandler Byen i byen – detailhandel og turisme. DI mener, at der bør skabes 
fælles erhvervstiltag i Greater Copenhagen også i relation til temaerne i pejlemærke 2 og 
den sammenhængende virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats omtalt i pejlemærke 3. 

Kommunalt serviceniveau og rammevilkår 
DI Hovedstaden finder det positivt, at Frederiksberg vil forbedre de kommunale 
rammevilkår og virksomhedsservicen, og bemærker, at der i henhold til de årlige DI Lokalt 
erhvervsklimaundersøgelser stadig er plads til forbedring, hvis man ser på 
virksomhedernes svar. Især den kommunale sagsbehandling vurderes lavt, hvorfor DI 
hilser det velkomment, at der satses på at halvere sagsbehandlingstiden på byggesager 
inden 2020. Frederiksberg har et positivt udgangspunkt, når det gælder infrastruktur, 
herunder den kommende Cityring, og DI opfordrer til at det forbliver et fokuspunkt, fordi det 
er en meget vigtig prioritering for virksomheder.
DI kvitterer for, at Frederiksberg i en årrække har arbejdet strategisk, systematisk og 
dialogsøgende med at øge udbyttet af det offentlige-private samarbejde samt har som 
målsætning at 33 procent af de udbudsegnede opgaver konkurrenceudsættes i 2020. I 
den forbindelse foreslår DI, at offentligt-privat samarbejde generelt bruges til at styrke 
innovation og nytænkning i den kommunale opgaveløsning, samt at private leverandører 
systematisk inddrages som alternativer til de kommunale tilbud inden for f.eks. børne- og 
ældreområdet. 
DI kvitterer endvidere for, at dækningsafgiften på Frederiksberg er markant lavere end i de 
fleste andre hovedstadskommuner. Men opfordrer samtidig til, at den fortsat nedsættes 
med henblik på afskaffelse. 

Målbarhed
DI peger på, at undermålene til de tre pejlemærker kan blive svære at anvende i praksis, 
da de ikke er formuleret som målbare mål og uden en baseline. DI opfordrer derfor til at de 
opfølgende handlingsplaner indeholder målbare aktivitetsmål.

Forvaltningens bemærkninger

Udviklingen af området Rolighedsvej/Bulowsvej falder ind under investeringspunktet: 
Udbygning af campusområderne og hospitalsgrunden. Ligesom udviklingen af området er 
med til at understøtte målsætningen under pejlemærke 2 om at udbygge Frederiksberg 
som boligby, der understøtter vidensbyen. 
Konkurrenceprogrammet til en helhedsplan for Rolighedsvej bycampus på Frederiksberg 
”Fra lukket forskningsmiljø til åben bycampus” er netop politisk vedtaget. 
På den baggrund giver bemærkningen ikke anledning til ændringer i strategien. 

Visionen
Visionen er nu justeret.
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Greater Copenhagen
Der er desværre sket en fejl, som betyder, at teksten i figurerne og den efterfølgende tekst 
ikke stemmer overens, derfor kan fokusområdet også misforstås. Pejlemærkerne rettes til, 
så deres overordnede sammenhæng med Frederiksbergstrategien tydeliggøres, samtidig 
med at overskrifterne for de enkelte pejlemærker rettes til.  

Greater Copenhagen er et fokuspunkt i alle tre pejlemærker, hvilket også ses af 
målsætningerne under de enkelte pejlemærker, der specifikt italesætter de forskellige 
regionale indsatser, f.eks. Vidensby-samarbejdet og den virksomhedsrettede 
beskæftigelsesindsats. I alle tre pejlemærker understreges sammenhængen til Greater 
Copenhagen. 

Kommunalt serviceniveau og rammevilkår
Der arbejdes løbende med de nævnte fokuspunkter, og det afspejler erhvervsstrategien 
under de tre pejlemærker. 

Målbarhed
Generelt arbejder vi med retningsgivende mål uden at begynde et nyt administrativt 
arbejde med at opbygge data til målopfølgning. Derfor er mange af målene overordnede 
pejlemærker, som tænkes med i alt det strategiske arbejde, der pågår. Det gælder f.eks. 
byudvikling og de meget præcise krav Frederiksberg Kommune stiller, når nye områder 
byudvikles eller ændres i overensstemmelse med de overordnede mål. De konkrete mål vil 
derfor være indarbejdet i f.eks. udbudsmaterialer, helhedsplaner, kommuneplanen m.v.
En række andre mål er afhængige af samarbejdet med byens aktører og de politiske 
indsatser, også her arbejdes efter de strategiske målsætninger, men det kan være 
vanskeligt at formulere konkrete mål på forhånd. Majoriteten af målene vedrørende 
udvikling af den kommunale virksomhedsservice er målbare. 

Visionen er nu justeret, så den imødekommer pointerne fra høringssvarene, herunder et 
bredere fokus. Pejlemærkerne i figurerne og teksten er rettet, så teksten stemmer 
overens.  

7. LO HOVEDSTADEN

Resume 

LO Hovedstaden finder det positivt og konstruktivt, at man har valgt aktivt at inddrage 
relevante aktører og lokale virksomheder i arbejdet med at udvikle strategien. Hvis muligt, 
vil det være fint at skrive, hvilke aktører, man har været i dialog med. 

Supplerende spørgsmål
LO Hovedstaden finder afsættet og pejlemærkerne og disses målsætninger meget 
relevante, og peger samtidig på en række emner, som strategien med fordel kunne 
adressere: 

a. Hvordan vil man arbejde med kompetenceudvikling af fremtidens medarbejdere til – 
og implementering af ny teknologi – i de frederiksbergske virksomheder?  

b. Hvilke visioner har man vedrørende klimatilpasninger, og hvilken form for 
arbejdskraft har/får man brug for i den sammenhæng? 
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c. Hvordan vil man arbejde med at samtænke erhvervs-, arbejdsmarkeds- og 
uddannelsespolitik i den kommende periode? 

d. LO Hovedstaden opfordrer også til, at man gør sig nogle strategiske overvejelser 
omkring lærlinge- og praktikpladser, så unge på Frederiksberg, der ikke vælger den 
akademiske vej, også har nogle muligheder. 

LO Hovedstaden roser det ambitiøse arbejde med sagsbehandlingstider og god dialog 
mellem virksomheder, forvaltning og politikere, samt ønsket om at styrke innovationen i 
forvaltningen via offentligt-privat partnerskab. LO finder det også meget positivt, at 
Frederiksberg arbejder med arbejds- og sociale klausuler. Ligesom samarbejdet med 
Væksthus Hovedstaden og ambitionen om tværkommunalt samarbejde og vidensdeling 
fremhæves som en god idé. 

Forvaltningens bemærkninger

Det er oplagt at skrive, hvem der har været dialog med omkring strategien, men det vil føre 
alt for vidt, da der har været mange både formelle møder og uformelle åbne 
arrangementer undervejs. Processen har været meget grundig, og omfatter temadrøftelser 
i direktion og kommunalbestyrelse, fem åbne workshops med hver sit fokusområde, heraf 
blev den ene afholdt på årets velbesøgte Slotskredsmøde, Erhvervskonference med 
strategien som omdrejningspunkt samt orientering og drøftelse to gange i Erhvervsrådet. 

Bemærkninger til spørgsmålene: 

a. Frederiksberg Kommune har udpeget fire områder, hvor kommunen har reelle 
handlemuligheder i forhold til byens erhvervsudvikling bredt set. Det er: Kommunal 
service og myndighed, Rådgivning af iværksættere, Byudvikling og Events samt 
Netværk. Generelt er afsættet for uddannelsesområdet statsligt og regionalt, og det 
er i dette regi -  og ikke mindst blandt erhvervslivets organisationer og aktører  - de 
fælles udfordringer om fremtidens kompetencer skal drøftes og løses. På 
folkeskoleområdet er folkeskolereformen retningsgivende for de faglige mål.   
Frederiksberg Kommune har desuden løbende dialog med 
uddannelsesinstitutionerne på Frederiksberg over en bred kam både i netværket 
Uddannelsesforum, Frederiksberg Science City og i en bilateral dialog med de 
enkelte uddannelsesinstitutioner. 

b. Frederiksberg Kommunes visioner på klimaområdet er beskrevet grundigt i 
Frederiksbergstrategien, og den konkrete udmøntning af projekterne beskrives i 
kommuneplanen. 

c. Det er en væsentlig pointe. Det sker allerede i praksis på en lang række områder i 
det daglige arbejde, og er et væsentligt politisk fokusområde. Emnet er derfor 
medtaget som nyt punkt under målsætningerne i pejlemærke 3.

d. Det er en væsentlig pointe. Målsætningen i pejlemærke 3 om at styrke skolernes 
samarbejde med erhvervslivet er derfor udvidet med fokus på 
erhvervsuddannelserne.  
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8. HENRIK MUURMANN, SH GRAFIK 

Resume

Henrik Murmann peger på Frederiksberg som centrum for iværksætteri, uddannelse, 
udvikling og innovation i Danmark.
Han fremhæver desuden, at turismen bør tilgodeses, da Frederiksberg er et stærkt 
handels- og kulturcentrum på Sjælland med zoo m.v., og gode parkeringsforhold over alt 
og detailhandelsudvikling.

Nedsættelse eller afskaffelse af afgifter og skatter
Henrik Murmann anfører, at dækningsafgiften på 5 promille er en ekstra hård belastning 
for erhvervslivet på Frederiksberg, da grundlaget for beløbet er vurderingsværdier, ikke 
faktiske handelsværdier, og udgør pt 61 millioner på Frederiksberg. 

Henrik Murmann peger på, at det er en skat som ikke er pligtig at opkræve, og at 61 
kommuner ud af 98 opkræver 0 o/oo. 

Henrik Murmann ønsker de særlige erhvervsaffaldsafgifter afskaffet. 

Henrik Murmann mener desuden, at forsyningsvirksomhed med varme-, kloak-, vand- og 
gasafgifter og bidrag nedsættes takster betydeligt. Fjernvarme som alle 
erhvervsvirksomheder anvender bør nedsættes til ca. 150 kr./MWH

Henrik Murmann mener, med afsæt i kommunalfuldmagten, at kommunen ikke bør drive 
eller være delejere af virksomheder, som kan drives af andre og konkurrere med 
virksomheder, det være sig: Renovationsvæsen, genbrugsplads, kirkegårdsvæsen, 
gartnerfirma eller entreprenør og vejfirma. Kommunen bør ophøre med at udleje/udlåne 
cykler, boliger, erhvervslokaler, brugsgenstande(fra biblioteker) og en del 
kursusvirksomhed (cykelkurser for voksne), skøjter. 
Ej heller inddrive lejeindtægt af cykelpladser og andre offentlige arealer.

Henrik Murmann ønsker konkurrenceudsættelse af vuggestuer, børnehaver, ældreboliger, 
dagtilbud og plejehjem.

Henrik Muurmann ønsker ligeledes erhvervstilskud afskaffet.

Forvaltningens bemærkninger

Nedsættelse af afgifter og skatter 
Sigtet med Frederiksberg Kommunes erhvervsstrategi er, hvordan den kommunale 
erhvervsfremmeindsats skal prioriteres inden for de eksisterende økonomiske rammer. 
Således ligger forslagene i høringssvaret uden for erhvervsstrategiens sigte, da det 
berører emner som bliver besluttet i forbindelse med kommunalbestyrelsens årlige 
budgetvedtagelse og i forsyningsselskabernes bestyrelse, men ikke i Frederiksberg 
Kommunes erhvervsstrategi.  
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Forvaltningen bemærker, at Frederiksberg Kommune med afsæt i bl.a. 
kommunalfuldmagten og Lov om Erhvervsfremme ikke skal konkurrere med private 
virksomheder. Dertil kommer, at Frederiksberg Kommune har besluttet, at flere 
kommunale opgaver skal konkurrenceudsættes. 

Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger eller ændringer i erhvervsstrategien, 
da de berørte emner, som ligger inden for rammerne af erhvervsstrategien, allerede 
vurderes at være beskrevet. 

9. PETER FJERRING  

Resume

Peter Fjerring giver sit besyv med som borger, medlem af Venstre og i kraft af sit arbejde, 
der omfatter lokal erhvervsudvikling i en anden kommune. 

Pejlemærke 1 – detailhandel og turisme 
Peter Fjerring mener, at kommunens mål på turismeområdet godt kunne stå skarpere. 
Hvilken type turister vil man satse på? Han peger på, at et konkret mål kunne være, at 
Frederiksberg fik et turistkontor på en central beliggenhed, eventuelt på pladsen foran 
rådhuset. 
Han undrer sig over, hvad målet om at se turisten som ”midlertidig lokal” betyder.  
Omkring indsatsen på detailhandelsområdet, fremhæver Peter Fjerring, at Frederiksberg 
Kommune på planområdet som myndighed har mulighed for at optimere vilkårene ved 
f.eks:  

a) At udvide p-tiden i handelsgaderne fra 30 minutter til 1 time.
b) At opsætte oversigtsskilte ved handelsgaderne, der synliggør de forskellige 

indkøbsmuligheder i lokalområdet 
c) At indrette fortove, kantsten mv., så gangbesværede har bedst mulig 

fremkommelighed i handelsgaderne
d)  At busforbindelserne på Frederiksberg tager mest mulig hensyn til det lokale 

handelsliv

Pejlemærke 2 – Frederiksberg Science City og entreprenørskab 
Afsnittet fokuserer primært på vidensvirksomheder. Peter Fjerring peger på, at der også er 
mange iværksættere, der ikke er videnserhverv, som f.eks, cafeer, rengøring og butikker, 
men at denne vigtige gruppe iværksættere på Frederiksberg kan have andre behov som 
f.eks. enkle administrative procedurer, når de er i kontakt med kommunen. Peter Fjerring 
mener, at disse iværksætteres behov ikke imødekommes af erhvervsstrategien.  

Pejlemærke 3 – Udvikling af den kommunale virksomhedsservice
Peter Fjerring mener det bør fremgå af strategien, at lokale ejendomsskatter og 
kommunale gebyrer over for virksomhederne holdes i ro og helst sættes ned. Her peger 
han på dækningsafgiften, erhvervslicens for parkering, gebyrer for udeservering og 
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stadepladser, omkostninger ved kommunens byggesagsbehandling og gebyrer for 
erhvervsaffald. 

Opsætning/struktur
Peter Fjerring peger på uoverensstemmelser mellem teksten i figuren og de senere 
overskrifter på pejlemærkerne. 

Punktopstillinger (bullets)
Peter Fjerring mener, at styrker, målsætninger og målepunkter bør gennemgås og gøres 
skarpere. 
Han peger bl.a. på følgende:  

a) Del af globalt brand (s. 4) – er brandet Danmark, Copenhagen, nordiske værdier 
eller hvad? 

b) Frederiksberg Kommune bidrager til at udbygge samarbejdsprojektet i 
Frederiksberg Science City i bredden og i dybden (s. 8) – ud over at det 
forudsættes, at man ved, hvad Frederiksberg Science City er, tænkes der så på, at 
der skal nogle flere deltagere med og yderligere emner i samarbejdet? 

c) Antal gennemførte nytænkende projekter som imødekommer erhvervslivets behov 
for plads (s. 10) – tænkes der med plads på erhvervslejemål og med nytænkende 
projekter på, at man bygger på en måde, hvor pladsen udnyttes mest optimalt? 

Strategiens gennemførelse 
Peter Fjerring mener, der burde stå mere om, hvordan strategien føres ud i livet – udover 
at der skal være årlige handlingsplaner. Der er tre pejlemærker, der retter sig mod 
henholdsvis detailhandlen, uddannelsesinstitutionerne og kommunens forvaltning. Her 
kunne man eventuelt gøre sig nogle tanker om, hvordan man inddrager relevante parter 
på de tre felter. 
Frederiksberg Kommune skal være åben over for at lægge opgaver på erhvervsområdet 
med tilhørende finansiering ud til privatbaserede erhvervsforeninger og 
virksomhedsnetværk.  
Derudover skal det overvejes at inddrage det lokale erhvervsliv mere i det bredere 
erhvervs- og turismesamarbejde for hovedstaden – Væksthus Hovedstaden, Wonderful 
Copenhagen, det nye Greater Copenhagen-samarbejde mv. Det kunne handle om, at det i 
højere grad er Frederiksbergs erhvervsliv, der repræsenterer Frederiksberg i forskellige 
fora, medvirker med oplæg ved konferencer og lignende. 

Forvaltningens bemærkninger

Pejlemærke 1 – detailhandel og turisme 
Frederiksberg Kommune er en del af Greater Copenhagen, og en af stifterne af 
turismeorganisation Wonderful Copenhagen, som er det helt afgørende omdrejningspunkt 
for turismefremmeindsatsen i hovedstadsområdet, herunder Frederiksberg. Derfor bør 
arbejdet med turismefremme på Frederiksberg ses i tæt sammenhæng med den regionale 
indsats, og ikke udelukkende isoleres til Frederiksberg. 
Ønsket om et turistkontor på en central plads er allerede imødekommet. Frederiksberg 
Centrets information er i dag en satellit af Københavns Turistinformation på Vesterbro, og 
ligger centralt med henvisningsskilte i metroen og fra Rådhuspladsen. 
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Begrebet at se turisten som ”midlertidig lokal” tager udgangspunkt i tanken om, at den 
moderne, købestærke storbyturist først og fremmest tiltrækkes af at være en del af et 
autentisk lokalmiljø. Tanken er, at jo flere lokale og autentiske ting, som udfolder sig på 
Frederiksberg, jo mere interessant bliver Frederiksberg også for turisten. Tankegangen er i 
overensstemmelse med Wonderful Copenhagens strategi Localhood, og afstemt med 
Frederiksberg Erhverv. 

I forhold til Frederiksberg Kommunes muligheder som planmyndighed, er det således, at 
parkeringsforhold er et komplekst tema, som også er omfattet af f.eks. fremkommelighed 
og mulighederne for, at der er ledige parkeringspladser. Derfor bliver alle overvejelser om 
at justere p-ordningen håndteret i parkeringsforligskredsen. Det samme gør sig gældende 
for busser, hvor forvaltningen bemærker, at Movias forslag til bynet er i høring i foråret 
2018, ligesom transport til og fra handelsvejene i forvejen er et naturligt afsæt for 
bustransporten.  

Endelig er fremkommelighed for gangbesværede allerede en del af Frederiksberg 
Kommunes tilgængelighedsplan, og således uden for formålet med erhvervsstrategien. 

Pejlemærke 2 – Frederiksberg Science City og entreprenørskab   
Afsættet for erhvervsstrategien er Frederiksbergs styrkepositioner, og en af dem er 
vidensmiljøet og de mange afledte virksomheder i den forbindelse. Diversiteten i 
virksomheder og bredden i entreprenørskab bør også fremhæves, og er rettet til i 
pejlemærke 2, jf. bemærkninger til tidligere høringssvar. Tilbuddene til selvstændige og 
iværksættere er hele afsættet for pejlemærke 3, som er udvikling af den kommunale 
virksomhedsservice generelt. 

Pejlemærke 3 – Udvikling af den kommunale virksomhedsservice
Sigtet med Frederiksberg Kommunes erhvervsstrategi er, hvordan den kommunale 
erhvervsfremmeindsats skal prioriteres inden for de eksisterende økonomiske rammer. 
Således ligger bemærkningerne i høringssvaret uden for erhvervsstrategiens sigte, da det 
berører emner som bliver besluttet i forbindelse med kommunalbestyrelsens årlige 
budgetvedtagelse, men ikke i Frederiksberg Kommunes erhvervsstrategi.  

Der er rettet i pejlemærkerne, så der er overensstemmelse mellem figur og tekst, jf. 
tidligere høringssvar.  

Punktopstillinger (bullets)
a) Frederiksberg er del af det globale brand Greater Copenhagen, som er navnet på 

områdets business region. Vi henviser til www.greatercph.dk

b) Frederiksberg Science City 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 
sammenhængende klynge af forsknings- og uddannelsesinstitutioner, mindre og 
mellemstore vidensvirksomheder og start ups, Frederiksberg Kommune og andre 
relevante aktører. Frederiksberg Science City er en ud af fire vidensbyer i Greater 
Copenhagen. Da Frederiksberg Science City er i sin vorden handler det i høj grad 

http://www.greatercph.dk/
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om at synliggøre, kommunikere og arbejde videre med aktører og 
samarbejdsflader. 

c) Punktet er uklart formuleret, og bør udgå som målepunkt under pejlemærke 3. 

Strategiens gennemførelse
De årlige handleplaner er udtryk for realiseringen af strategien, og det er her de konkrete 
handlinger, der skal sikre strategiens gennemførelse, fremgår. Der er allerede en hel del 
etablerede samarbejder inden for de tre pejlemærker, som videreføres, og det er hele 
afsættet for erhvervsstrategien, at den bygger på et samarbejde med lokale såvel som 
regionale aktører. Dette er tydeliggjort i strategien. 

NB! På grund af længden og detaljeringsgraden af sidstnævnte høringssvar og af 
hensyn til overskueligheden for læseren, resumeres høringssvaret ikke, men 
bringes i sin helhed. Samtidig indsættes forvaltningens bemærkninger løbende i 
bokse i indlægget.  

10. FREDERIKSBERG ERHVERV 

Det overordnede indtryk af udkastet til en ny erhvervsstrategi er har sin hovedvægt på 
kommunale, regionale og statslige institutioner. Det lokale erhverv- og foreningsliv og 
netværk har en alt for lille vægtning.

Forvaltningens bemærkninger: Sigtet med erhvervsstrategien er, at det er en strategi 
for Frederiksberg Kommunes erhvervsfremmeindsats og en ambition om at skabe de 
bedst mulige rammevilkår – og ikke en egentlig bystrategi. Strategiens udgangspunkt er 
derfor, hvad Frederiksberg Kommune har mulighed for at gøre i sin rolle som offentlig 
aktør og myndighed på erhvervsområdet i tæt samarbejde med det private erhvervsliv 
på Frederiksberg. 

Fra erhvervsforeningens side er det af afgørende betydning, at det lokale erhvervsliv kan 
se sig selv som en del af strategien. Det er vigtigt at deres egne interesseorganisationer, 
som f.eks. erhvervsforeningen og andre mere faglige, såvel som 
markedsføringsforeninger, netværksgrupper m.m. udgør et særligt pejlemærke på lige fod 
med statslige institutioner som CBS og regionale institutioner som WOCU m.m. Det drejer 
sig som f.eks. centerforeningen i FRB centret, Gadesamarbejdet under Frederiksberg 
erhverv, Gl. Kongevej, H.C. Ørstedsvej, Peter Bangs Vej, Værnedamsvej, samt de mange 
mindre iværksætternetværk rundt i byen. Det er alt afgørende for Erhvervsforeningen, at 
erhvervsstrategien efterfølgende får et bredt funderet og lokalt forankret medejerskab 
blandt byens erhvervsaktører. Offentlig-privat samarbejde gennem Partnerskabsaftaler og 
udlicitering af forvaltningsopgaver er vejen frem. 

Forvaltningens bemærkninger: Ambitionen er, at Frederiksberg Kommunes mange 
samarbejdspartnere skal kunne genkende sig selv i de politiske målsætninger og 
initiativer for erhvervspolitikken, som erhvervsstrategien er et udtryk for. 
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Frederiksberg – Et stærkt erhvervsliv (s.3)

Her bør det lokale erhvervsnetværk og foreningsliv nævnes som partnere.

Under eksempler bør også nævnes:

Frederiksberg Erhvervsforening satsning med Visit Frederiksberg

Frederiksberg Erhvervsforening arbejde med at etablere stærke detailhandelsnetværk.

Forvaltningens bemærkninger: Eksemplerne er faktuelle, og har afsæt i de store 
investeringer, som er på vej til Frederiksberg. De lokale erhvervsaktører tilføjes i 
indledningens sidste afsnit.

Styrker på Frederiksberg (s.4)

Stærkt lokalt engagement i byens erhvervs- og foreningsnetværk

Byen – Livability bør erstattes af: Byens liv og unikke byrumskvaliteter

Bemærkninger: Førstnævnte er omfattet af punktet: Stort lokalt engagement

Forvaltningens bemærkninger: Formuleringen Byen – Livability rettes til: Byens liv og 
smukke byrum, som er en mere præcis formulering. 

Udfordringer på Frederiksberg (s.4)

Her bør nedenstående tilføjes:

”Det går jo meget godt” syndromet bør udelades

Byens handelsgader og miljøet omkring dem skal udvikles efter de nyeste standarder for 
gadeshopping

Byen som brand og turistmål er for uskarp

Partnerskaber på tværs af de offentlige og private, herunder foreninger er utilstrækkelig

Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen vurderer, at det er hensigtmæssigt at 
udelade punktet: ”Det går jo meget godt” -syndromet.  

Forvaltningen gør opmærksom på, at udvikling af byrum skal tilgodese mange hensyn, 
som f.eks. trafiksikkerhed og æstetik. Derfor kan udviklingen af byrum ikke alene ske 
med afsæt i hensynet til gadeshopping. 

Forvaltningen gør også opmærksom på, at byens brand bliver til i et samspil mellem 
rigtig mange aktører, som hver især er med til at tegne billedet og oplevelsen af 
Frederiksberg. Det sker løbende på f.eks. på Slotskredsmøderne. 
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Endelig er det sådan, at partnerskaber på tværs af offentlige og private er et af de 
væsentligste afsæt for erhvervsstrategien, og derfor medtaget under samtlige 
pejlemærker.  

Frederiksberg Kommunes handlemuligheder og pejlemærker (s.4)

Teksten bør tilføjes et fjerde pejlemærke.

Der er oplagte pejlemærker og derfor for stærke forenings- og erhvervsnetværk tilføjes. 
Dette bl.a. med henblik på at det lokale erhvervsliv og deres egen organisationer kan 
genkende sig selv som en del af strategien.

Forvaltningens bemærkninger: Pejlemærkerne foreslås ikke udvidet, da 
netværkstanken er fremhævet som en af Frederiksbergs fire handlemuligheder på 
erhvervsfremmeområdet. Netværkstanken er derfor integreret i alle tre pejlemærker, og 
italesat specifikt under hver enkelt pejlemærke. 

”Frederiksberg Kommune vil bruge pejlemærkerne til at målrette de kommende års 
aktiviteter på erhvervsfremmeområdet. Aktiviteter, der som udgangspunkt skal have afsæt 
i virksomhedernes behov og i videst muligt omfang realiseres i samarbejde med 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner og de lokale og regionale aktører”

Denne tekst bør rettes til:

Frederiksberg Kommune vil bruge pejlemærkerne til at målrette de kommende års 
aktiviteter på erhvervsfremmeområdet. Aktiviteter, der som udgangspunkt skal have afsæt 
i virksomhedernes behov og i videst muligt omfang realiseres i samarbejde med 
virksomheder, Frederiksberg erhvervsforening og andre lokale aktører, foreninger og 
erhvervsnetværk, uddannelsesinstitutioner og regionale aktører.

Forvaltningens bemærkninger: Teksten rettes til i overensstemmelse med forslaget.

Pejlemærke 1: Detailhandel og turisme (s.6)

Kommentar: Det er helt ok at nævne den regionale institution Greater Copenhagen, men 
det er ikke i orden helt at udelade byens hovedaktør på turismeområdet, her Frederiksberg 
Erhverv og Visit Frederiksberg. Dette bør med i den indledende tekst.

Forvaltningens bemærkninger:  Der rettes i formuleringen i sidste afsnit, så det store 
engagement fra de lokale aktører fremgår tydeligere. 

Mål for detailhandel og turisme:

Vi er enige i målsætningen.

Frederiksberg kommune vil:
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Efter erhvervsforeningens opfattelse skal kommunen ikke være den centrale aktør på 
turistområdet. Kommune råder ikke over den fornødne indsigt og kompetence på området. 
Erfaringer fra lokalt turistarbejde peger på, at det lokale turistarbejde får de bedst vilkår 
ved at lade det foregå uden for forvaltningen. Dette fordi forvaltningen er begrænset af 
kommunalfuldmagten.

Derfor bør formuleringerne laves om, så det klar fremgår at turismeindsatsen foregår uden 
for forvaltningen.  

Forvaltningens bemærkninger: Frederiksberg Kommune er ikke den centrale aktør for 
turisme på Frederiksberg. Det er erhvervs- og kulturlivet på Frederiksberg. Men mange 
af de indsatser, som Frederiksberg Kommune har ansvar for inden for f.eks. kultur- og 
fritidsområdet og myndighedsområderne, har betydning for byens evne til at tiltrække 
flere turister. Da turisme er en styrkeposition for Frederiksberg som by er det naturligt, at 
erhvervsstrategien har sit afsæt i detailhandel og turisme.  

Følgende bør tilføjes:

Turismeperspektivet skal være ”Meet the locals” og ”midlertidig lokal” i de fælles 
turismeindsatser lokalt og regionalt.

Aktivt understøtte det lokale turismearbejde i Visit Frederiksberg og understøtte arbejdet 
med at samle byens aktører i dette arbejde.

Fremme samarbejdet mellem byens aktører inden for kultur, events, erhverv- og 
detailhandel i den fælles turistindsats under visit Frederiksberg.

Fremme samarbejdet mellem byens detailhandelsaktører i den fælles erhvervsindsats 
under Frederiksberg Erhvervsforening.

Aktivt understøtte Visit Frederiksbergs arbejde med at synliggøre Frederiksberg som 
destination

Aktivt understøtte Visit Frederiksbergs, Frederiksberg Museernes samarbejde med Visit 
Denmark, WOCO og Greater Copenhagen. 

Forvaltningens bemærkninger:  Alle de nævnte punkter er inkluderet i strategiens 
målsætninger.  

Udvikle en lokal eventenhed under f.eks. erhvervsforeningen, som står for udvikling, 
planlægning og afvikling af lokale events. Eventafdelingens styregruppe skal bestå af 
lokale aktører fra det lokale erhvervsliv og kulturinstitutioner. 

Forvaltningens bemærkninger: Det meste event- og arrangementsarbejde i dag 
udføres af eksterne aktører oftest med et økonomisk bidrag fra Kultur- og 
Fritidsudvalgets puljer. De events, som Frederiksberg Kommune selv holder, er typisk 
en del af f.eks. bibliotekets arbejde eller åbning af rådhushallen i forbindelsen med 
Kulturnatten. Frederiksberg Kommune har siden 2011 overdraget den største del af 
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kommunens aktiviteter på kulturområdet til netop Frederiksberg Erhverv, og yder årligt et 
tilskud på 0,7 mio. kroner til foreningen.  

Målepunkter:

”Events holdes i videst muligt omfang af eksterne aktører” Hvis der her menes eksterne 
aktører uden for kommunen, så kan denne formulering ikke godkendes.

Det må være de lokale aktører som er udgangspunktet for planlægning af afvikling af 
lokale events. De kan så samarbejde med andre eksterne aktører, hvis dette er 
nødvendigt.

Arrangementer som ”Høstfesten”, hvor udvikling, planlægning og eksekvering ikke er lokalt 
forankret bør undgås.

Forvaltningens bemærkninger:  Frederiksberg Kommune kan ikke udelukke nogen fra 
at holde events og arrangementer på Frederiksberg, hvis de i øvrigt overholder 
gældende krav og regler.
 
Endvidere kan en række store begivenheder som f.eks. Copenhagen Half Marathon, 
cykelløbet Post Nord Danmark Rundt, Copenhagen Cooking og Copenhagen Pride 
Parade ikke ses isoleret på Frederiksberg, da der er tale om både nationale og regionale 
events, som Frederiksberg har stor fordel af bliver lanceret på tværs af 
kommunegrænser.  

”Med afsæt i byens aktører understøtter Frederiksberg Kommune byens detailhandel med 
kurser, netværk og samarbejder”. Erhvervsforeningen har tidligere gjort opmærksom på at 
hverken de eller det lokale erhvervsliv ønsker at blive presset ind i en klientrolle i forhold til 
kommune. Understøttelsen af detailhandlen med kurser, netværk og samarbejde skal 
foregå i regi af erhvervsforeningen. Det er ikke kommune opgave at facilitere den type 
opgaver. Det er en type opgave som udgør unfair konkurrence over for det lokale 
foreningsliv.

Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen vurderer Frederiksberg Erhverv som en 
vigtig samarbejdspartner, og er meget opmærksom på ikke at tilbyde tiltag i konkurrence 
med private aktører. Tilbuddene er imidlertid typisk koblet tæt til andre kommunale 
opgaver inden for f.eks. beskæftigelsesområdet eller i regi af Væksthus Hovedstaden. I 
lyset af erhvervsforeningens bemærkninger tilføjes målepunktet om kurser, netværk og 
samarbejder under pejlemærke 1: at Frederiksberg Kommune ikke konkurrerer med 
private aktører.

Eksempler på tiltag og initiativer, der understøtter målsætningen: (s.7)

”Byens erhvervsforening Frederiksberg Erhverv arbejder aktivt for at tiltrække besøgende 
til Frederiksberg. For flere besøgende og borgere, der bliver i byen, gavner detailhandlen. 
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Frederiksberg Erhverv har derfor udviklet hjemmesiden visitfrederiksberg.dk, som fortæller 
om alle de oplevelser, der venter de besøgende på Frederiksberg. Indsatsen understøttes 
på Facebook og instagram. I et fælles samarbejde mellem erhvervsforeningen og 
kommunen er der desuden udviklet fire korte turistfilm om Frederiksberg til brug for 
markedsføring på de sociale medier.”

Erhvervsforeningen har udviklet Visit Frederiksberg for at skabe en fælles turistplatform. 
Det er og har altid være erhvervsforeningens målsætning, at andre af byens turistaktører 
skal med ind i samarbejdet. Dette bør fremgå af teksten.

Forvaltningens bemærkninger:  Eksemplet tilføjes en sætning om, at 
visitfrederiksberg.dk er tænkt som en fælles turistplatform for byens turistaktører.  

ARKITEKTUREN SOM LOKAL ATTRAKTION

Dette afsnit bør ændres til: Arkitekturen og de grønne rum som lokal attraktion. Dette for at 
fremhæve det særlige karakteristika ved Frederiksberg, som Frederiksberg Have, 
Landbohøjskolens have og grønne byrum.

Forvaltningens bemærkninger: En væsentlig pointe, som er i god overensstemmelse 
med intentionen med afsnittet, der justeres som foreslået. 

Pejlemærke 2: Frederiksberg Science City og entreprenørskab

Afsnittet er OK. Dog mangler der en kobling til Frederiksberg Erhvervsforening. 

”Frederiksberg kommune samler sin iværksætterrådgivning hos primært en operatør”. 
Dette bør overgå til en partnerskabsaftale med Frederiksberg Erhverv.

Frederiksberg kommune bør i enhver sammenhæng undgå unfair konkurrence i forhold til 
det lokale erhvervsliv og foreningsliv.

Forvaltningens bemærkninger: Frederiksberg Kommunes iværksætterrådgivning er 
samlet i Væksthus Hovedstaden efter udbud, hvor iværksættere på Frederiksberg har 
adgang til en fuld pakke af rådgivere.  

Pejlemærke 3: Udvikling af den kommunale erhvervsservice (s. 10)

Dette afsnit gør Frederiksberg kommune til den primære aktør på en række uheldige 
områder. Efter erhvervsforeningens opfattelse bør hele afsnittet skrives om og have et helt 
andet perspektiv.

Erhvervsforeningen oplever løbende, at vi udsættes for en unfair konkurrence fra den 
kommunale forvaltning. Vi har senest modtaget en invitation til netværksmøde som 
omhandler ”Digital Vækst”.  Erhvervsforeningen har igennem de senere år selv afholdt 
netværksmøder inden for dette område, herunder online markedsføring.

Vi henleder opmærksomheden på, at erhvervsforeningen har udarbejdet notatet 
”Erhvervsstrategien og Frederiksberg erhvervsforening 2017”, hvor der er redegjort for 
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hvordan erhvervsforeningen udsættes for en unfair behandling som følge af en for os 
uheldig forvaltningspraksis i Frederiksberg kommune.

Vi har været til møde med borgmesteren om dette, som har lovet, at ændre denne praksis 
og arbejde for at bedre samarbejdet med erhvervsforeningen.

I forlængelse heraf ønsker erhvervsforeningen, at både erhvervsrådet og 
kommunalbestyrelsen tager stilling til nedenstående.

Erhvervsforeningen har igennem mange år arbejde ihærdigt på at opbygge et 
velfungerende erhvervsnetværk. Vi har oplevet en fremgang i antallet af medlemmer og 
dette er ikke mindst et resultat af foreningens mange nye initiativer de senere år. Her kan 
nævnes de igangværende aktiviteter for at styrke det foreningsbaserede netværk for 
iværksættere, Visit Frederiksberg og samarbejdet med Aalborg Universitet om at udvikle 
Frederiksberg som turist- og shopping destination, Frederiks JUL, samt netværksmøder 
om relevante emner som f.eks. digital vækst og digital markedsføring.

Det er med stor beklagelse, at vi nu oplever, at et kommunalt finansieret ”erhvervsforum” 
går direkte ind og konkurrerer med det foreningsbaserede netværk, her 
erhvervsforeningen, om at udbyde netværksmøder. Netværksmøder som har samme 
målgruppe som erhvervsforeningen. 

Efter erhvervsforeningens opfattelse bevæger den kommunale forvaltning sig langt ud 
over hvad der er deres kerneopgaver. Konsekvensen er, at de foreningsbaserede 
erhvervsnetværk udkonkurreres i en unfair konkurrence. Unfair, fordi det ikke koster 
virksomheder noget at være med i Frederiksberg Erhvervsforum. Dernæst er det unfair, 
fordi finansieringen af Frederiksberg Erhvervsforum kan foregå med midler fra den særlige 
erhvervsskat, ”dækningsafgiften”. Det betyder, at forvaltningen opkræver penge med den 
ene hånd fra det lokale erhvervsliv og med den anden hånd bruger de samme penge til at 
udkonkurrere den lokale erhvervsforening.

Dette er efter erhvervsforeningens opfattelse helt uacceptabelt.

Erhvervsforeningen foreslår derfor, at ”kommunalfuldmagten suppleres med mere præcise 
rammer for aktiviteter med det formål, at undgå unfair konkurrence. Dette både overfor det 
lokale erhvervsliv og overfor det lokale foreningsliv.

Den overordnede holdning bør være følgende:

Aktiviteter inden for erhvervs- og arbejdsmarkedsservice, som kommunalbestyrelsen 
finder nødvendige at gennemføre, og som helt eller delvist finansieres af offentlige midler, 
skal eksekveringen foregå uden for forvaltningen. Dette kan være i privat regi eller i 
foreningsregi. I særlige tilfælde, hvor der ikke er et forretnings- og eller foreningsmæssigt 
potentiale i aktiviteterne, kan der dispenseres herfra.

På den måde skabes de bedste betingelser for det lokale erhvervsliv, som udgør motoren i 
finansieringen af offentlige kerneopgaver, ligesom det vil styrke erhvervsforeningens 
arbejde med at opbygge stærke erhvervsnetværk der dækker de centrale 
erhvervsområder på Frederiksberg. 

Gennemføres pejlemærke 3 vil de betyde, at kommunen kommer til at optræde som 
direkte konkurrent til lokale virksomheder og erhvervsforeningen. Etablering af 
Frederiksberg Erhvervsforum er et godt eksempel herpå.
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Der henvises til perspektivet i pejlemærket 4. som bør indarbejdes i pejlemærke 3.

Forvaltningens bemærkninger: Generelt handler afsnittet om, at forvaltningens 
service over for virksomhederne på f.eks. myndighedsområdet og skoleområdet bliver 
endnu bedre. I forhold til Frederiksberg Erhvervsforum (FEF) er det en del af den 
virksomhedsorienterede beskæftigelsesindsats, og det er i dette regi, at der bl.a. har 
været afholdt vækstorienterede workshops for virksomhederne. Men det er væsentligt, 
at Frederiksberg Kommune er opmærksom på ikke at tage initiativer, der konkurrerer 
med private aktører. 
Derfor tilføjes under pejlemærke 3 – sidst i afsnit 5: Det er vigtigt, at Frederiksberg 
Kommune ikke igangsætter initiativer i konkurrence med private. 

Pejlemærke 4: Stærke forenings og erhvervsnetværk

Dette er et nyt afsnit.

Forvaltningens bemærkninger: Pejlemærket medtages ikke med henvisning til 
tidligere svar. Forvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at udvide med et 
yderligere pejlemærke jf. tidligere svar. 

Med erhvervsnetværk og forenings by mener vi lokale erhvervsnetværk i bred forstand, 
herunder iværksætternetværk, samt lokale erhvervsforeninger, detailhandelsforeninger 
som f.eks. centerforeningen. Erhvervsnetværk omfatter også løst koblede netværk, som 
ikke nødvendigvis har en officiel foreningsstruktur.

Lokale netværk bør synliggøres i erhvervsstrategien på lige for med offentlige institutioner, 
(herunder kommunen) institutionelle aktører og investorer.

Vi henviser til erhvervsforeningens notat ”Erhvervsstrategien & Frederiksberg Erhverv”, 
hvor der står følgende: 

”Flere kommuner rundt omkring i landet har gode erfaringer med en klar arbejdsdeling 
mellem den kommunale forvaltning og den lokale erhvervsforening. Arbejdsdelingen er 
flere steder tilrettelagt sådan, at selvforvaltning i regi af den lokale erhvervsforening indgår 
som et princip og anses for at være selve nøglen til større tilfredshed blandt de 
erhvervsdrivende. Princippet om arbejdsdeling og selvforvaltning tilrettelægges sådan, at 
en større andel af offentlige midler (erhvervsservice m.m.) forvaltes af lokale foreninger og 
erhvervsorganisationer.

På Frederiksberg er der også en klar arbejdsdeling - blot indgår selvforvaltning af 
kommunale midler i regi af den lokale erhvervsforening ikke som et princip. Stort set alt 
erhvervsservice, m.m. foregår alene i regi af den kommunale forvaltning. Stort set alle 
midler og bevillinger inden for erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet disponeres af og går 
til den kommunale forvaltning.

Denne forvaltningspraksis har to væsentlige ulemper. For det første er det ikke særlig 
attraktivt at engagere sig i lokale erhvervsnetværk, da Erhvervsforeningen ikke en del af 
den kommunale opgaveløsning. For det andet bliver den iderigdom og det kreative 
potentiale, som findes uden for den kommunale forvaltning, ikke i tilstrækkeligt omfang 
bragt i spil. 
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Både en aktiv erhvervsforening og selvforvaltning af midlerne inden for erhvervsområdet 
m.m. er forudsætninger for et aktivt og positivt involverende samarbejde mellem 
forvaltningen og det lokale erhvervsliv. Det er vejen frem for at skabe et positivt 
erhvervsklima og øge den erhvervsbaserede værdiskabelse.

Det er med baggrund i et forslag om, at der også på Frederiksberg skal være en klar 
arbejdsdeling og større grad af selvforvaltning, at Erhvervsforeningen har udarbejdet 
nedenstående analyse og formuleret principper for den nye kommunale erhvervsstrategi.

Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen vurderer, at dette afsnit er en principiel 
holdningstilkendegivelse fra Frederiksberg Erhverv, som ligger uden for sigtet med 
erhvervsstrategien og fokus på de kommunale rammevilkår. Forvaltningen har således 
ingen bemærkninger hertil.

Nye principper for det erhvervspolitiske samarbejde og arbejdsdeling

Et succesfuldt samspil mellem den kommunale forvaltning, lokale politikere og det lokale 
erhvervsliv bygger for Erhvervsforeningen på ideen om, at alle bidrager til, på den ene side 
til, at den kommunale forvaltning fremtræder med større legitimitet og troværdighed over 
for lokale virksomheder, og på den anden side at styrke det lokale erhvervsnetværk, der 
gør, at erhvervsforeningen optræder med større legitimitet og gennemslagskraft over for 
politikere, forvaltningen og lokale virksomheder.

Ved at lade eksekveringen af dele af erhvervsservice, arbejdsformidling, skolekontakt, 
turisme- og kulturservice, m.m. foregå uden for den kommunale forvaltning, vil dette 
bidrage til større tilfredshed og øget succesrate. Alt dette er til gavn for både forvaltningen 
og det lokale erhvervsliv.

Et aktivt og selvbærende erhvervsnetværk er forudsætningen for, at den kommunale 
forvaltning og lokale politikere får relevante og aktuelle indspil til aktuelle erhvervspolitiske 
temaer og problemstillinger.”  

Stort engagement i byen fra byens erhvervsnetværk, Centerforeningen, 
erhvervsforeningen, iværksætternetværk og detailhandelsnetværkene i byens 
handelsgader.

 Stort potentiale for værdiskabelse
 Byudvikling af byrum og handelsgader
 Spidskompetencer inden for lokal turisme i Visit Frederiksberg og Frederiksberg 

Museerne
 Udbygning af turistservice og turistaktiviteter i regi af Visit Frederiksberg

Frederiksberg kommune skal bidrage til at lokale erhvervsnetværk, iværksætternetværk og 
detailhandelsnetværk udvikles og udbygges gennem samarbejde i Frederiksberg Erhverv.

Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen vurderer, at dette afsnit er en principiel 
holdningstilkendegivelse fra Frederiksberg Erhverv, som ligger uden for sigtet med 
erhvervsstrategien og fokus på de kommunale rammevilkår. Forvaltningen har således 
ingen bemærkninger hertil, udover at Frederiksberg Kommune alene i 2017 har støttet 
Frederiksberg Erhverv med ca. 1 mio. kroner, og løbende arbejder på en god dialog 
med foreningen. 
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Frederiksberg Kommune vil:

Forbedre rammerne for lokale erhvervsnetværk.

Styrke lokale netværk og foreningslivet for iværksættere, socialøkonomiske virksomheder 
og detailhandel

Understøtte og samarbejde med Frederiksberg Erhverv omkring etablering af 
kontorfælleskaber for iværksættere og selvstændige i øvrigt

Understøtte og samarbejde med Frederiksberg Erhverv omkring innovationstanken og 
iværksætteri i folkeskolen.

Styrke og udvikle nye samarbejdsformer og partnerskaber, der optimerer den kommunale 
indsats inden for beskæftigelsesinitiativer og socialøkonomiske virksomheder.

Forvaltningens bemærkninger: De første to punkter om netværk er omfattet af 
målsætningerne under de eksisterende pejlemærker. 

Såfremt Frederiksberg Kommune vil skulle etablere et kontorfællesskab for kommunale 
penge vil det forudsætte, at Kommunalbestyrelsen afsætter penge til formålet, ligesom 
opgaven efter dens størrelse vil være udbudspligtig.  

Samarbejdet om at styrke og udvikle erhvervsfokus i skolerne i samarbejde med 
erhvervslivet står som en målsætning under pejlemærke 3. 

Styrke og udvikle nye samarbejdsformer og partnerskaber, der optimerer den 
kommunale indsats inden for beskæftigelsesinitiativer og socialøkonomiske 
virksomheder matcher tanken bag Frederiksberg Erhvervsforum (FEF). 
På den baggrund er der i erhvervsstrategien under pejlemærke 3 medtaget et nyt punkt 
under målsætningerne: Frederiksberg Kommune vil styrke og udvikle nye 
samarbejdsformer, der optimerer den kommunale indsats inden for 
beskæftigelsesinitiativer og socialøkonomiske virksomheder. 


