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BKMsvarudkast

Emne: VS: Sag om FRBDAGE

Fra: Camilla Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk>  

Sendt: 24. november 2020 14:46 

Til: Camilla Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk> 

Emne: VS: Sag om FRBDAGE 

 

Fra: Camilla Jarltoft  

Sendt: 24. november 2020 14:37 

Til: 'info@frberhverv.dk' <info@frberhverv.dk> 

Cc: Hassel Louise Lund Löfstedt <halo02@frederiksberg.dk>; Ulrik Winge <ulwi01@frederiksberg.dk> 

Emne: SV: Sag om FRBDAGE 

 

Kære Christian.  

Jeg har aftalt med Ulrik Winge, at vi tager korrespondancen med i den opfølgende sag, som vi forsøger at få klar til 

sidste udvalgsmøde på mandag. Jeg vender tilbage umiddelbart herefter. 

 
Venlig hilsen  

Camilla Jarltoft 
Kultur- og Fritidschef 

   

Kultur- og Fritidsafdelingen 
By-, Kultur- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon:  +45 28983006 
Mobil:     +45 28983006 
www.frederiksberg.dk 

 

Fra: info@frberhverv.dk <info@frberhverv.dk>  

Sendt: 18. november 2020 09:34 

Til: Camilla Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk> 

Cc: Hassel Louise Lund Löfstedt <halo02@frederiksberg.dk>; Ulrik Winge <ulwi01@frederiksberg.dk> 

Emne: SV: Sag om FRBDAGE 

 

Kære Camilla 

 

Vi vil foreslå, at Kultur- og Fritidsudvalget får tilsendt hele korrespondancen mellem dig og erhvervsforeningen. Her 

vil udvalgets medlemmer få indblik i dele af sagens substans. De bør ligeledes modtage korrespondancen mellem 

borgmesteren og formanden for START. Det er jo den henvendelse som sætter sagen i gang. 

 

Vi og butikkerne er uforstående over for, at en henvendelse til borgmesteren automatisk udløser en beslutning og 

en indstilling fra forvaltningen om at flytte koordineringen væk fra Frederiksberg Erhverv og butikkerne. Dette tillige 

med bistand fra ledelsessekretariatet. Dernæst er vi uforstående over for, at man fra forvaltningens og 

borgmesterens side er klar til, på så usikkert et grundlag, at afbryde samarbejdet med Frederiksberg Erhverv  og 

butikkerne. Vi savner ganske enkelt begrundelse for, at slutte et særdeles succesfuldt samarbejdet omkring FRB 

Dagene. Et samarbejde som hidtil har bidraget til en løbende udvikling af FRB Dagene.  

 

Såfremt kultur- og fritidsudvalget har ønsker om, at udvikle FRB Dagene i en helt anden retning, hvor det ikke er 

relevant at FRB Dagene forankres i FRB Erhverv og butikkerne, så har vi forståelse for dette. Vi savner dog her denne 

tilkendegivelse. 
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Hele forløbet omkring og den foreliggende indstilling om at flytte koordineringen væk fra Frederiksberg Erhverv og 

butikkerne vil blot, for os at se, skabe unødig splid i det lokale foreningsarbejde. 

 

Vi beder kultur- og fritidsudvalget at tage dette med i overvejelserne omkring en beslutning om at flytte 

koordineringen fra Frederiksberg erhverv og butikkerne.  

 

Vi henviser i øvrigt til vores skrivelse til kommunaldirektøren og magistraten. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Jensen 

Formand Frederiksberg Erhverv 

 
 

 

 

Fra: Camilla Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk>  

Sendt: 12. november 2020 11:56 

Til: 'info@frberhverv.dk' <info@frberhverv.dk> 

Cc: Hassel Louise Lund Löfstedt <halo02@frederiksberg.dk>; Ulrik Winge <ulwi01@frederiksberg.dk> 

Emne: SV: Sag om FRBDAGE 

 

Kære Christian. 

Vi er nødt til at bede om jeres bemærkninger senest med udgangen af denne uge  - ellers er vi  nødt til at fremlægge 

sagen politisk  på ny uden jeres input og der var jo ikke hensigten. Vi ser frem til at høre fra jer!  

  
Med venlig hilsen 

Camilla Jarltoft 
Kultur- og Fritidschef 

   

Kultur- og Fritidsafdelingen 
By-, Kultur- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon:  +45 28983006 
Mobil:     +45 28983006 
www.frederiksberg.dk 

 
Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig.  
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.  
  

Fra: Camilla Jarltoft  

Sendt: 4. november 2020 12:15 

Til: 'info@frberhverv.dk' <info@frberhverv.dk> 

Cc: Hassel Louise Lund Löfstedt <halo02@frederiksberg.dk>; Ulrik Winge <ulwi01@frederiksberg.dk> 

Emne: SV: Sag om FRBDAGE 

  

Kære Christian. 

Hvornår kan vi forvente en tilbagemelding fra jer? Det begynder at haste ift. at nå de sidste udvalgsmøder i 

november.  

  

Tak på forhånd og bh 
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Med venlig hilsen 

Camilla Jarltoft 
Kultur- og Fritidschef 

   

Kultur- og Fritidsafdelingen 
By-, Kultur- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon:  +45 28983006 
Mobil:     +45 28983006 
www.frederiksberg.dk 

 
Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig.  
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.  
  

Fra: Camilla Jarltoft  

Sendt: 22. oktober 2020 09:01 

Til: 'info@frberhverv.dk' <info@frberhverv.dk> 

Cc: Hassel Louise Lund Löfstedt <halo02@frederiksberg.dk>; Ulrik Winge <ulwi01@frederiksberg.dk> 

Emne: SV: Sag om FRBDAGE 

  

Kære Christian. 

Uanset hvem der kommer til at løse koordineringsopgaven, så har butikkerne/handelsstrøgene fortsat mulighed for 

at søge midler fra kultur- og fritidsudvalgets puljer til aktiviteter under FRB Dage - indenfor de rammer og kriterier, 

der gælder der. 

  
Med venlig hilsen 

Camilla Jarltoft 
Kultur- og Fritidschef 

   

Kultur- og Fritidsafdelingen 
By-, Kultur- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon:  +45 28983006 
Mobil:     +45 28983006 
www.frederiksberg.dk 

 
Når du henvender dig til Frederiiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig.  
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.  
  

Fra: info@frberhverv.dk <info@frberhverv.dk>  

Sendt: 22. oktober 2020 08:53 

Til: Camilla Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk> 

Emne: SV: Sag om FRBDAGE 

  

Tak for tilbagemeldingen. 

  

Interessant at det ikke betyder noget om man er medlem af START. 

  

Vi vil gerne har helt styr på dette:  

  

”Såfremt forvaltningen forventer at butikkerne skal indgå på samme måde som hidtil med frivillighed og særskilte 

ansøgninger,.. ” 

  

Er det planen at butikkernes rolle er uændret og at butikkerne i gaderne skal fortsætte med at lave ansøgningerne 

som hidtil ?  
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Chr 

  

  

  

Fra: Camilla Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk>  

Sendt: 21. oktober 2020 20:54 

Til: 'info@frberhverv.dk' <info@frberhverv.dk> 

Cc: Hassel Louise Lund Löfstedt <halo02@frederiksberg.dk>; Ulrik Winge <ulwi01@frederiksberg.dk>; Camilla 

Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk> 

Emne: SV: Sag om FRBDAGE 

  

Kære Christian. 

Jeg har forsøgt at besvare dine supplerende spørgsmål med grønt nedenfor – ny farve for at markere de nye svar.  

  

Endnu engang vil jeg gerne udtrykke, at vi imødeser jeres bemærkninger til brug for den videre politiske behandling. 

  
Med venlig hilsen 

Camilla Jarltoft 
Kultur- og Fritidschef 

   

Kultur- og Fritidsafdelingen 
By-, Kultur- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon:  +45 28983006 
Mobil:     +45 28983006 
www.frederiksberg.dk 

 
Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig.  
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.  
  

Fra: info@frberhverv.dk <info@frberhverv.dk>  

Sendt: 21. oktober 2020 13:06 

Til: Camilla Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk> 

Emne: SV: Sag om FRBDAGE 

  

Kære Camilla 

  

Før vi kan gå ind i en proces om at udarbejde et forslag til FRB Dage er der en række spørgsmål vi skal have afklaret. 

  

I STARTs forslag står der følgende: ..forslaget indebærer, at FRBDage forankres foreningsmæssigt hos START! 

Frederiksberg med udgangspunkt i det tætte samarbejde med Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling. 

  

Er der forskel i samarbejdet mellem START og Kommunens Kultur- og Fritidsafdeling i forhold til Victor og 

Frederiksberg Erhvervs samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen. I forbindelse med koordineringen af FRB Dage 

har vi jo deltaget i de samme møder. 

  

Vi ser START’s udsagn som udtryk for, at de ønsker at overtage koordineringsopgaven i (fortsat) tæt samarbejde 

med Kultur- og Fritidsafdelingen – i lighed med det hidtidige tætte samarbejde mellem Victor/Frederiksberg Erhverv 

og Kultur- og Fritidsafdelingen – bl.a. forløst i løbende tæt dialog og i netværksgruppen vedr. FRB Dage. Som sagt 

har forvaltningen i dialogen lagt vægt på, at samarbejdet med Frederiksberg Erhverv skal videreføres – uanset hvem 

der løfter koordineringsopgaven.   

  

Er der andre forhold og relationer mellem START og Kommunens Kultur- og Fritidsafdeling som gør sig gældende og 

som ikke er muligt at etablere mellem Victor/Frederiksberg Erhverv ? 
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Kultur- og Fritidsafdelingen har gennem flere år også haft et tæt og godt samarbejde med START – både ift. 

musikøvelokaler og events rundt om i byen – herunder ifm. FRB DAGE. Hvordan et eventuelt tættere samarbejde om 

koordineringen af FRB Dage kan videreudvikle dette samarbejde, er endnu svært at vurdere på.  Som sagt fremfører 

START i deres oplæg, at de vil bygge videre på det eksisterende koncept for FRB Dage, men ønsker at gribe opgaven 

bredere an ved at åbne op for flere kreative og eksperimenterende indslag. 

  

Ønsker Kultur- og Fritidsafdelingen af spille en anden rolle end hidtil ?  

  

Vi ser vores rolle som uændret med en overordnet koordinerende rolle for alle tre dage i FRB Dage – og med 

hovedansvaret for Familiedagen om søndagen.   

  

Du har tidligere svaret på nedenstående spørgsmål fra os. Din svar har du anført med gult. 

  

Miskreditering af Frederiksberg Erhverv: 

”De år, hvor Frederiksberg Erhverv har haft ansvar for dagene, har der været fokus på bestemte butikker og 

handelsstrøg med primært fokus på Frederiksbergs Erhvervs medlemmer”. 

  

Hvordan er forvaltningen kommet frem til dette, og hvorfra kommer den information som ligger til grund for 

vurderingen? 

  

Vurderingen er efter vores opfattelse ny, da den ikke er indgået i de evalueringsmøder som vi har deltaget i med 

forvaltningen. 

  

Det er naturligvis på ingen måde hensigten, at teksten skulle opleves som en miskreditering. 

  

Det der menes er, at Frederiksberg Erhverv helt naturligt har haft fokus på bestemte handelsstrøg (H. C. Ørstedsvej, 

Godthåbsvej, Peter Bangs Vej, Værnedamsvej og til dels Gl. Kongevej) og hermed også bestemte butikker. Netop 

disse gader er en del af Frederiksbergs Erhvervs daglige arbejde med gadenetværk. Se her 

https://frberhverv.dk/lokale-gadenetvaerk/ .  

  

En stor del af de butikker, der har været primusmotorer på FRBDAGE, er medlemmer af Frederiksberg Erhverv. Det 

er også de butikker, der har stået for at søge midler i kultur- og fritidsudvalgets puljer.  

  

Vi anerkender og er bevidste om, at andre butikker på de nævnte handelsstrøg (som ikke er medlemmer af 

Frederiksberg Erhverv) har fået gavn af foreningens arbejde med FRBDAGE. Forvaltningen anerkender ligeledes det 

store arbejde og frivillige timer de enkelte butikker har lagt i arbejdet og håber, at dette kan fortsætte – uanset 

hvem der skal løse koordineringsopgaven fremover.   

  

START fremfører i deres oplæg, at de vil bygge videre på det eksisterende koncept, som har udviklet sig positivt over 

de seneste år, jf. også dialogen på vores evalueringsmøder. START fremfører yderligere, at de ønsker at gribe 

opgaven bredere an ved at åbne op for flere kreative og eksperimenterende indslag. Det er først og fremmest det, 

som vi henviser til i sagsfremstillingen.  

  

Når START skal vare tage koordineringen af opgaven vil der jo fortsat være butikker som er medlem af Frederiksberg 

Erhverv og nogen som ikke er. Ingen af dem vil jo være medlem af START. Såfremt forvaltningen forventer at 

butikkerne skal indgå på samme måde som hidtil med frivillighed og særskilte ansøgninger, vil det jo fortsat være de 

aktive butikker i gaden som står for dette. Overtager START vil det jo ikke rykke ved det forhold, at det er de aktive 

medlemmer som er medlem af FRB Erhvervs som søger puljerne?  

Drejer det sig om at butikkerne ikke skal være primæraktør i gaderne, men at der er andre som skal ind over?  

  

Som sagt fremfører START, at de ønsker at bygge videre på det eksisterende koncept. Det giver i vores øjne fortsat 

mening, at butikkerne er primæraktører i gaderne om lørdagen i FRB Dage.  

  

Frederiksberg Dagene har netop udviklet sig positivt og blevet til en stor succes ved at Victor/butikkerne og FRB 

Erhverv har grebet det stadig bredere an og fået nye aktører ind løbende. Hvad er forvaltningens begrundelse for at 
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underkende dette arbejde som Victor/butikkerne og Frederiksberg Erhverv har udført ved at indføre en påstand om 

at det kan START gøre bedre ? 

  

Vi vil gerne gentage, at det på ingen måde har været hensigten, hvis vores vurderinger i sagen  opleves som en 

miskreditering af FRB Erhvervs arbejde med FRB Dage.  

  

Hvad vil Kultur- og Fritidsudvalget gøre ved den omstændighed, at ingen i gaderne vil være medlem af START?  

Ønsker START og Kultur- og Fritidsafdelingen at butikkerne skal indtage en anden rolle end hidtil? Dette for at undgå 

det som de forhold som du har anført med gult ovenfor, bl.a. med at det skal gribes bredere an? 

  

START har budt ind på en koordineringsopgave som supplement til deres virke som musikøvelokaleforening. 

Aktørers deltagelse i FRB dage vil ikke kræve medlemskab af START.  

  

Indstillingen og de argumenter som anvendes hænger for os at se ikke sammen og vi er uforstående over for at 

henvendelsen fra START har medført at kultur- og Fritidsudvalget har taget initiativ til at ophæve samarbejdet med 

Victor/Frederiksberg Erhverv. 

  

Jeg må gentage, at det er kultur- og fritidsafdelingen/by-, kultur- og miljøområdet, der har forberedt sagen - både til 

kultur- og fritidsudvalget og magistraten. Vi har ønsket at få en politisk tilbagemelding på ansøgningen fra START – 

derfor en ”hvorvidt-indstilling”. Kultur- og fritidsudvalget valgte som sagt at udsætte sagen efter drøftelse, idet 

udvalget bl.a. ønskede bemærkninger til forslaget fra Frederiksberg Erhverv. Det var baggrunden for min mail den 

22. september, som vi fortsat afventer svar på. 

  

Med venlig hilsen 

Christian Jensen 

Frederiksberg Erhverv 

  

  

Fra: Camilla Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk>  

Sendt: 15. oktober 2020 09:16 

Til: 'info@frberhverv.dk' <info@frberhverv.dk> 

Cc: Hassel Louise Lund Löfstedt <halo02@frederiksberg.dk>; Ulrik Winge <ulwi01@frederiksberg.dk> 

Emne: SV: Sag om FRBDAGE 

  

Kære Christian. 

Tak for meldingen. Vi vil gerne bede om jeres tilbagemelding inden udgangen af oktober, så vi kan nå at få sagen 

behandlet på en af årets sidste politiske mødeomgange i november. 
Med venlig hilsen 

Camilla Jarltoft 
Kultur- og Fritidschef 

   

Kultur- og Fritidsafdelingen 
By-, Kultur- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon:  +45 28983006 
Mobil:     +45 28983006 
www.frederiksberg.dk 

 
Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig.  
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.  
  

Fra: info@frberhverv.dk <info@frberhverv.dk>  

Sendt: 15. oktober 2020 09:08 

Til: Camilla Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk> 

Emne: SV: Sag om FRBDAGE 
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Alt materialer er sendt ud til gadenetværkene og dem som har stået for FRB Dagene sammen med Victor og 

bestyrelsen. Så snart jeg har en tilbagemelding herfra så vender jeg tilbage. 

  

chr 

  

  

  

Fra: Camilla Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk>  

Sendt: 15. oktober 2020 08:29 

Til: 'info@frberhverv.dk' <info@frberhverv.dk> 

Cc: Ulrik Winge <ulwi01@frederiksberg.dk>;  Louise Lund Löfstedt <halo02@frederiksberg.dk> 

Emne: SV: Sag om FRBDAGE 

  

Kære Christian. 

Som sagt er det kultur- og fritidsafdelingen/by-, kultur- og miljøområdet, der har forberedt sagen. 

  

Har du mulighed for at give et praj om, hvornår vi kan modtage jeres bemærkninger til brug for den fortsatte 

politiske behandling? 

  
Med venlig hilsen 

Camilla Jarltoft 
Kultur- og Fritidschef 

   

Kultur- og Fritidsafdelingen 
By-, Kultur- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon:  +45 28983006 
Mobil:     +45 28983006 
www.frederiksberg.dk 

 
Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig.  
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.  
  

Fra: info@frberhverv.dk <info@frberhverv.dk>  

Sendt: 15. oktober 2020 08:15 

Til: Camilla Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk> 

Emne: SV: Sag om FRBDAGE 

  

Kære Camilla 

  

Tak for svaret. Så det er kultur- og fritidsafdelingen som selv har taget initiativ til at udarbejde indstillingen på 

baggrund af henvendelsen fra START. 

  

  

Med venlig hilsen 

Christian Jensen 

Frederiksberg Erhverv 

  

  

Fra: Camilla Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk>  

Sendt: 14. oktober 2020 18:52 

Til: 'info@frberhverv.dk' <info@frberhverv.dk> 

Cc: Ulrik Winge <ulwi01@frederiksberg.dk>; Hassel Louise Lund Löfstedt <halo02@frederiksberg.dk> 

Emne: SV: Sag om FRBDAGE 
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Kære Christian. 

  

Som angivet i mit svar den 9. oktober, er det kultur- og fritidsafdelingen/by-, kultur- og miljøområdet, der har 

forberedt sagen - både til kultur- og fritidsudvalget og magistraten. Sekretariatet under kommunaldirektørens 

område har haft sagsudkastet til kommentering inden den politiske forelæggelse. 

  
Med venlig hilsen 

Camilla Jarltoft 
Kultur- og Fritidschef 

   

Kultur- og Fritidsafdelingen 
By-, Kultur- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon:  +45 28983006 
Mobil:     +45 28983006 
www.frederiksberg.dk 

 
Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig.  
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.  
  

Fra: info@frberhverv.dk <info@frberhverv.dk>  

Sendt: 14. oktober 2020 16:00 

Til: Camilla Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk> 

Emne: SV: Sag om FRBDAGE 

  

Kære Camilla 

  

Tak for dokumenterne.  

  

Vi mangler stadig svaret på hvem der har taget initiativet til udarbejdelsen indstillingen. Er det forvaltningen der på 

egen foranledning har udarbejdet indstillingen, eller om dette er sket på foranledning af Borgmesteren, 

ledelsessekretariatet, den kommunale erhvervsafdeling, Kultur- og socialudvalget, eller andre? 

  

Med venlig hilsen 

  

Christian Jensen 

Frederiksberg Erhverv 

  

  

Fra: Camilla Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk>  

Sendt: 14. oktober 2020 13:26 

Til: 'info@frberhverv.dk' <info@frberhverv.dk> 

Cc: Hassel Louise Lund Löfstedt <halo02@frederiksberg.dk>; Ulrik Winge <ulwi01@frederiksberg.dk> 

Emne: SV: Sag om FRBDAGE 

  

Kære Christian. 

  

Som angivet i mit svar  fra den 9. oktober, så blev START’s ansøgning sendt til Borgmesteren, som videresendte 

henvendelsen til kultur-og fritidsafdelingen mhp. behandling i kultur- og fritidsudvalget.   

  

Vedhæftet er mail af START’s henvendelse til borgmesteren i form af borgmesterens videresendelse af 

henvendelsen til by-, kultur- og miljødirektør Ulrik Winge og undertegnede. Ligeledes er vedhæftet kopi af START’s 

henvendelse til borgmesteren, som START’s formand Peter Møller sendte til mig i forlængelse af deres henvendelse 

til borgmesteren. 
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Jeg vil afslutningsvis endnu engang opfordre til, at I fremsender jeres bemærkninger og planer for FRB DAGE til brug 

for kultur- og fritidsudvalgets fortsatte drøftelse af sagen, så vi kan få igangsat processen om FRB DAGE 2021 med 

alle gode parter om bordet.  

  

Som sagt er du velkommen til at kontakte mig! 

  
Med venlig hilsen 

Camilla Jarltoft 
Kultur- og Fritidschef 

   

Kultur- og Fritidsafdelingen 
By-, Kultur- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon:  +45 28983006 
Mobil:     +45 28983006 
www.frederiksberg.dk 

 
Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig.  
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.  
  

Fra: info@frberhverv.dk <info@frberhverv.dk>  

Sendt: 14. oktober 2020 09:24 

Til: Camilla Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk> 

Cc: Hassel Louise Lund Löfstedt <halo02@frederiksberg.dk>; Ulrik Winge <ulwi01@frederiksberg.dk> 

Emne: SV: Sag om FRBDAGE 

  

Kære Camilla 

  

Tak for din tilbagemelding.  

  

Det ser ud til at indstillingen er lavet før kontakten til Frederiksberg Erhverv. I den forbindelse vil vi gerne have 

oplyst om forvaltningen på egen foranledning har udarbejdet indstillingen, eller om dette er sket på foranledning af 

Borgmesteren, ledelsessekretariatet, den kommunale erhvervsafdeling, Kultur- og socialudvalget, eller andre. 

  

Vi vil ligeledes gerne have tilsendte en kopi af STARTS henvendelse til borgmesteren. 

  

Med venlig hilsen 

Christian Jensen 

Frederiksberg Erhverv 

  

Fra: Camilla Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk>  

Sendt: 9. oktober 2020 11:43 

Til: 'Christian Jensen' <info@frberhverv.dk> 

Cc: Hassel Louise Lund Löfstedt <halo02@frederiksberg.dk>; Ulrik Winge <ulwi01@frederiksberg.dk>; Camilla 

Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk> 

Emne: sv: Sag om FRBDAGE 

Prioritet: Høj 

  

Kære Christian. 

  

Tak for din mail. Nedenfor har jeg forsøgt at besvare dine spørgsmål – svar er markeret med gult.  

  

Jeg håber, at du på den baggrund vil indsende bemærkninger til brug for kultur- og fritidsudvalgets fortsatte 

drøftelse af sagen, jf. også min mail af 22. september. 
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Hvis svaret giver anledning til yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig – alternativt er der 

mulighed for at afholde et møde.  

  
Med venlig hilsen 

Camilla Jarltoft 
Kultur- og Fritidschef 

   

Kultur- og Fritidsafdelingen 
By-, Kultur- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon:  +45 28983006 
Mobil:     +45 28983006 
www.frederiksberg.dk 

 
Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig.  
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.  
  

Fra: Christian Jensen <info@frberhverv.dk>  

Sendt: 5. oktober 2020 09:31 

Til: Camilla Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk> 

Emne: SV: Sag om FRBDAGE 

  

Kære Camilla Jarltoft 

  

Vi har til behandling af sagen i Magistraten fremsendt nogle af vores kommentarer og kommunaldirektør Stig 

Henneberg har oplyst at vores notat vil indgå i den fremtidige sagsbehandling. 

  

Inden vi går i gang med at fremsende vores planer med FRB Dagene har vi en række spørgsmål og informationer vi 

har brug for at kunne udarbejde en ny plan.  

  

Hvordan er STARTS forslag kommet på dagsordenen til Magistraten? 

Er det kultur og Fritidsafdelingen eller kultur og fritidsudvalget som har sat det på dagsordenen i Magistraten eller er 

det ledelsessekretariatet eller andre? 

  

START’s ansøgning blev sendt til Borgmesteren, som videresendte henvendelsen til kultur-og fritidsafdelingen mhp. 

behandling i kultur- og fritidsudvalget. Da tilskuddet til erhvervsdelen af FRB DAGE hidtil har ligget under 

magistraten, valgte vi efterfølgende, at forelægge sagen parallelt i både kultur-og fritidsudvalget og magistraten den 

21. september 2020.  

  

Der er tale om den samme sagsfremstilling: 

  

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kultur-og-fritidsudvalget2018-21-den-21-september-2020-kl-

2125-i# 

  

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-magistraten2018-21-den-21-september-2020-kl-1710-i-

kommunalbestyrelsens# 

  

Og endvidere: 

Er STARTS forslag sendt til Kultur- og fritidsudvalget eller til ledelsessekretariatet til behandling i Magistraten? 

  

Se ovenfor. 

  

Kultur og Fritidsudvalget rolle? 

Har forslaget alene været behandlet administrativt i Kultur- og fritidsafdelingen eller har det også været behandlet i 

politisk i kultur- og fritidsudvalget? 
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Det er kultur- og fritidsafdelingen/by-, kultur- og miljøområdet, der har forberedt sagen - både til kultur- og 

fritidsudvalget og magistraten. Sekretariatet under kommunaldirektørens område har haft sagsudkastet til 

kommentering inden den politiske forelæggelse. 

  

Er medlemmerne af kultur og Fritidsudvalget blevet orienteret om forslaget ? 

  

Ja, kultur- og fritidsudvalget behandlede sagen den 21. september, jf. ovenfor og min mail af 22. september, hvor 

kultur- og fritidsudvalgets beslutning fremgår. Det var på baggrund af denne, at jeg anmodede om Frederiksberg 

Erhverv’s  bemærkninger mhp. en fornyet behandling den 26. oktober. 

  

Såfremt kultur- og fritidsafdelingen og eller kultur- og fritidsudvalget har været inddraget og behandlet forslaget vil 

vi gerne have tilsendt alt materialer herfra, det gælder selve forslaget fra START, forvaltningens (kultur- og 

fritidsudvalget og eller det politiske udvalgs (kultur- og fritidsudvalget) behandling af forslaget, herunder referater 

m.m. 

  

Det hele er vedlagt sagerne, som der er linket til ovenfor. 

  

Øvrige spørgsmål: 

  

Partnerskabsaftale: 

Af Magistratens behandling fremgår det at forvaltningen vurderer mulighederne for et partnerskab. Hvad ligger til 

grund for denne vurdering? 

  

Vi har brugt benævnelsen ”partnerskab” som alternativ til en samarbejdsaftale. I praksis er der ikke væsentlig 

forskel. 

  

Miskreditering af Frederiksberg Erhverv: 

”De år, hvor Frederiksberg Erhverv har haft ansvar for dagene, har der været fokus på bestemte butikker og 

handelsstrøg med primært fokus på Frederiksbergs Erhvervs medlemmer”. 

  

Hvordan er forvaltningen kommet frem til dette, og hvorfra kommer den information som ligger til grund for 

vurderingen? 

  

Vurderingen er efter vores opfattelse ny, da den ikke er indgået i de evalueringsmøder som vi har deltaget i med 

forvaltningen. 

  

Det er naturligvis på ingen måde hensigten, at teksten skulle opleves som en miskreditering. 

  

Det der menes er, at Frederiksberg Erhverv helt naturligt har haft fokus på bestemte handelsstrøg (H. C. Ørstedsvej, 

Godthåbsvej, Peter Bangs Vej, Værnedamsvej og til dels Gl. Kongevej) og hermed også bestemte butikker. Netop 

disse gader er en del af Frederiksbergs Erhvervs daglige arbejde med gadenetværk. Se her 

https://frberhverv.dk/lokale-gadenetvaerk/ .  

  

En stor del af de butikker, der har været primusmotorer på FRBDAGE, er medlemmer af Frederiksberg Erhverv. Det 

er også de butikker, der har stået for at søge midler i kultur- og fritidsudvalgets puljer.  

  

Vi anerkender og er bevidste om, at andre butikker på de nævnte handelsstrøg (som ikke er medlemmer af 

Frederiksberg Erhverv) har fået gavn af foreningens arbejde med FRBDAGE. Forvaltningen anerkender ligeledes det 

store arbejde og frivillige timer de enkelte butikker har lagt i arbejdet og håber, at dette kan fortsætte – uanset 

hvem der skal løse koordineringsopgaven fremover.   

  

START fremfører i deres oplæg, at de vil bygge videre på det eksisterende koncept, som har udviklet sig positivt over 

de seneste år, jf. også dialogen på vores evalueringsmøder. START fremfører yderligere, at de ønsker at gribe 

opgaven bredere an ved at åbne op for flere kreative og eksperimenterende indslag. Det er først og fremmest det, 

som vi henviser til i sagsfremstillingen.  



12

  

”Forvaltningen har i dialogen med START pointeret, at Frederiksberg Erhverv fortsat skal inviteres med i samarbejdet 

også fremover. Det er således koordineringsopgaven, som forvaltningen ønsker forsøgt løftet på anden vis - ikke et 

ophør af selve samarbejdet med Frederiksberg Erhverv.” 

  

Hvad er baggrunden for at man ikke også har drøftet dette med Frederiksberg Erhverv?              

  

Vi har med dette afsnit ønsket at fremføre vigtigheden af, at samarbejdet med Frederiksberg Erhverv skal 

videreføres – uanset hvem der løfter koordineringsopgaven.   

  

Vi har ønsket at få en politisk tilbagemelding på ansøgningen fra START. Kultur- og fritidsudvalget valgte som sagt at 

udsætte sagen efter drøftelse, idet udvalget bl.a. ønskede bemærkninger til forslaget fra Frederiksberg Erhverv. Det 

var baggrunden for min mail den 22. september. 

  

Af indstillingen fremgår det, at forvaltningen har taget stilling til hvem der skal stå for koordineringen af FRB Dagene 

fremover.  

  

Hvis det er tilfældet er der jo ingen grund til at Frederiksberg Erhvervs bruget til på at fremsende et forslag til en 

fornyet aftale om FRB Dagene eller et forslag til partnerskab. 

  

Det er korrekt, at forvaltningen i vurderingsafsnittet foreslår, at ansøgningen fra START imødekommes i 2021. 

Imidlertid stiller vi det åbent op for magistraten, jf.: 

By-, kultur- og miljøområdet indstiller til magistraten,  

at det besluttes, hvorvidt START!Frederiksberg skal overtage koordineringsopgaven vedr. FRBDAGE's lørdagsprogram 

- foreløbig i 2021. 

Som bekendt besluttede at magistraten at sende sagen til høring i kultur- og fritidsudvalget, som udsatte sagen 

mhp. at indhente  bemærkninger til forslaget fra Frederiksberg Erhverv.  

  

Afslutningsvis skal vi oplyse at Frederiksberg Erhverv har udviklet FRB Dagene i samarbejde med Victor Aalund. 

Dette samarbejde har opbygget en solid kompetencer inden for byrumsaktiviteter.  

  

Hverken, Frederiksberg Erhverv eller Victor Aalund indgår i eller har kendskab til STARTS forslag om at overtage 

koordineringen af FRB Dagene og deres tanker om et byrumsagentur. De kompetencer vi har opbygget sammen 

med Victor Aalund indgår således ikke i STARTS forslag og aktiviteter.  

  

Vi har - som tidligere fremført - været meget tilfredse med samarbejdet med Victor Aalund i regi af Frederiksberg 

Erhverv. I START’s ansøgning er ikke angivet, hvem de konkret vil bruge til at løse den eventuelle 

koordineringsopgave, men vi er bekendte med, at Victor Aalund ligeledes er ansat i START. 

  

  

  

 
  

     Med Venlig Hilsen 

  

     Christian Jensen 

     Formand 

     Gl. Kongevej 163 

     1850 Frederiksberg C. 

     Mail: info@frberhverv.dk 
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     Mobil: 40 91 96 83 

  

Fra: Camilla Jarltoft <caja01@frederiksberg.dk>  

Sendt: 22. september 2020 13:27 

Til: 'Christian Jensen' <info@frberhverv.dk> 

Cc: Hassel Louise Lund Löfstedt <halo02@frederiksberg.dk> 

Emne: Sag om FRBDAGE 

  

Kære Christian. 

  

START’s ansøgning til at varetage koordineringsopgaven til FRBDAGE’s lørdagsprogram blev behandlet politisk i går. 

KFU udsatte sagen efter drøftelse, idet udvalget bl.a. ønskede bemærkninger til forslaget fra Frederiksberg Erhverv 

  

Sagen skal behandles igen på det næstkommende møde den 26. oktober. Har I mulighed for til brug for 

behandlingen der, at udarbejde bemærkninger til sagen – eventuelt med perspektiver for FRBDAGE fremover set 

med jeres øjne. 

  

Vi vil meget gerne høre fra jer hurtigst muligt og senest den 5. oktober. 

  

Giv mig gerne et kald, hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål.  

  

TAK på forhånd og BH 

  
Med venlig hilsen 

Camilla Jarltoft 
Kultur- og Fritidschef 

   

Kultur- og Fritidsafdelingen 
By-, Kultur- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon:  +45 28983006 
Mobil:     +45 28983006 
www.frederiksberg.dk 

 
Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig.  
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.  
  


