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Erhvervslivet er afgørende for hele byen 
og alle borgere. Jo flere og stærkere 
virksomheder, desto flere job og bedre 
økonomi. Derfor vil Frederiksberg Kom
mune gøre alt, hvad vi kan med de kom
munale tilbud, ydelser og initiativer, for 
at støtte og hjælpe virksomhederne. Det 
skal denne strategi være med til. 

Vi har allerede et dynamisk erhvervsliv, 
der bidrager positivt til byen. Med den
ne strategi håber vi at kunne medvirke 
til, at det bliver endnu bedre. Strategien 
har fire helt klare mål for de fire år, den 
rækker ud i tiden: 

u Vi skal have flere iværksættere på 
Frederiksberg.

u Virksomhederne skal være mere til
fredse med den kommunale service.

u Detailhandlen på Frederiksberg skal 
opleve en positiv udvikling.

u Frederiksbergs image som erhvervs
kommune skal styrkes.

Strategien har også fokus på, at virksom
hederne kan være med til at løse nogle 
af byens udfordringer, eksempelvis i for
hold til jobskabelse, ledige, unge med 

særlige udfordringer, byliv og miljøpå
virkninger.

Strategien har seks fokusområder, der 
skal sikre, at vi når målene. Og når jeg 
skriver ”vi” mener jeg især virksomhed
erne og kommunen, men også en lang 
række samarbejdspartnere.  

Byens erhvervsliv er nemlig uløseligt 
bundet sammen med erhvervslivet i res
ten af Hovedstadsregionen og i Øre
sundsregionen. De regionale mulighed
er skal vi udnytte. En stor del af indsat
sen går derfor ud på at koble Frederiks
berg så meget som muligt på regionale 
initiativer, der kan bidrage til, at vi opnår 
vores mål. Det er langt bedre end selv
stændige Frederiksberginitiativer med 
begrænset effekt.

Frederiksberg Kommune servicerer og 
støtter alle typer virksomheder. De sto
re, de små, de internationale, de loka
le, de højteknologiske, de socialøkono
miske og alle andre virksomhedstyper i 
Frederiksbergs mangfoldige erhvervsliv 
 og det skal vi fortsat gøre. Videnser
vice og handel er dog byens helt store 
styrker. Derfor har erhvervsstrategien  
og byudviklingen  særligt fokus på dis

se brancher. De mange uddannelsesin
stitutioner på Frederiksberg er også en 
helt særlig styrke. Den skal udnyttes til 
at skabe erhvervsudvikling.

Strategien er blevet til i et frugtbart sam
arbejde med erhvervslivet, dens orga
nisationer og de mange uddannelsesin
stitutioner på Frederiksberg. Jeg vil ger
ne sige tak for endnu et konstruktivt og 
spændende forløb. Jeg ser frem til, at vi 
i fællesskab folder denne strategi ud, så 
den kommer til at skabe masser af vær
di for erhvervslivet  og dermed for hele 
byen.

Juni 2014

Borgmester 
Jørgen Glenthøj

Et stærkt ErhvErvsliv 
gavnEr hElE byEn
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Målsætning
Flere virksomheder på Frederiksberg 
og i Hovedstaden satser på nye 
markeder og eksport.

 Frederiksberg Kommune vil

u

 Understøtte og fastholde Væksthus Hovedstads
regionens fokus på internationalisering, som det 

 bærende vækstparameter for Hovedstadens 
 virksomheder.

u Bruge det nye EUkontor for Region Hovedstaden til 
at fremme internationalisering af virksomheder.

u	
Facilitere mødet mellem lokale virksomheder og 
udenlandske studerende med henblik på studiejob 
og praktikophold.

u
 Facilitere mødet mellem ledige borgere af uden

landsk herkomst og virksomheder med henblik på 
ansættelse.

u Understøtte virksomhedernes rekruttering af højt
specialiseret arbejdskraft fra udlandet.

u Synliggøre potentialet i eksportmulighederne for 
især små og mellemstore vidensvirksomheder.

 Målepunkter

u
 Antal Frederiksbergvirksomheder, der orienterer 

sig mod udenlandske markeder efter rådgivning fra 
Væksthus Hovedstadsregionen.

u Antal udenlandske studerende og ledige i studiejobs, 
praktikophold og ansættelser.

FOkUsOMrÅDE: 
INTERNATIONALISERING

Målsætning
At flere starter virksomhed på Frederiksberg 
og i Hovedstaden - og at de vokser.

 Frederiksberg Kommune vil

u Styrke, udvikle og udbrede lokale og regionale 
iværksættertilbud.

u Understøtte og samarbejde med lokale iværksætter
miljøer.

u Integrere iværksætteri og innovation i undervisning
en i folkeskolerne.

u Fokusere på, at ledige også kan komme i beskæftigel
se ved at starte virksomhed.

u Facilitere netværk for iværksættere.

u Synliggøre og samtænke kommunens iværksættertil
bud for de studerende.

 Målepunkter

u Tilfredshed med og anbefaling af kommunens og 
byens iværksættertilbud.

u Antal borgere, der starter virksomhed eller deltager 
på iværksætterkurser.

u Antal opstartsvirksomheder, der har gennemført for
løb med Væksthus Hovedstadsregionen.

u Antal nye virksomheder på Frederiksberg og overle
velsesraten.

Hvorfor
En stærk iværksætterkultur er afgøren
de for et konkurrencedygtigt erhvervs
liv med fokus på viden og innovation.

At flere starter virksomhed på Frede
riksberg er vigtigt for den økonomiske 
bæredygtighed og bidrager til Hoved
stadens vækst. Det vil også betyde job
skabelse ikke mindst for iværksætteren 
selv. Derfor er det også vigtigt, at man 
kan få hjælp til at starte virksomhed og at 
denne service er synlig og tilgængelig. 

Kommunens indsats for børn og unge 
er en god indgang til at styrke iværksæt
terkulturen. Folkeskolereformens fokus 
på innovation og entreprenørskab un
derstøtter i høj grad bestræbelserne på 
mere iværksætteri. Et stærkt og mere sy
stematiseret samarbejde med virksom
heder i Frederiksberg Kommune og Ho
vedstaden er i den sammenhæng nød
vendigt.

Kommunens samarbejde med uddan
nelsesinstitutioner giver også unikke 
muligheder for at styrke iværksætterkul

FOkUsOMrÅDE: 
IVÆRKSÆTTERI

turen og lysten til at starte virksomhed. 
Nystartede virksomheder kan gennem 
adgangen til eksempelvis universiteters 
vidensressource og netværk skabe en 
øget mulighed for vækst og konsolide
ring.

Det høje uddannelsesniveau og den 
høje ledighed blandt akademikere i 
kommunen medfører et stærkt fokus 
på  og potentiale for  iværksættere in
den for videnservice. Det koncentrere
de handelsliv i kommunen skaber også 
en ramme, hvor opstartsvirksomheder 
inden for handel hurtigt bliver en del 
af store kundestrømme med stor købe
kraft.

Vidensressourcerne hos uddannelses
institutionerne kan også anvendes til at 
skabe en høj kvalitet af den indlejring af 
temaerne entreprenørskab og innovati
on, som den nye folkeskolereform inde
bærer. Dermed vil iværksætterkulturen 
på Frederiksberg styrkes. Her er særligt 
CBS, KU SCIENCE, Niels Brock og TEC 
interessante samarbejdspartnere.

Hvorfor
En af de største vækstpotentialer for Ho
vedstadens virk somheder er internatio
nalisering og eksport. Dette gør sig sær
ligt gældende i forhold til videnservice
sektoren, der udgør en markant del af 
erhvervsstrukturen på Frederiksberg. 
Potentialerne ved de nære europæiske 
markeder er et vigtigt første skridt sær
ligt for mindre virksomheder. 

Frederiksberg Kommune fokuserer på, 
at dette potentiale udnyttes for at un
derstøtte Hovedstadens vækst. Det sker 
primært ved at arbejde for, at Væksthus 
Hovedstadsregionen fastholder en klar 
prioritering på dette tema.

Frederiksberg Kommune opfatter 
Vækst  hus Hoved stads re gionen, gen
nem det kommunale ejerskab, som en 
vigtig udfører af kommunens erhvervs
strategiske mål blandt andet i forhold til 
internationalisering.

Men også det potentiale, der er på Fre
deriksberg med de mange udenlandske 
studerende og borgere skal udnyttes 
bedre til at understøtte virksomheder
nes fokus på internationalisering. Basa
le kultur og sprogbarrierer kan overvin
des ved, at virksomheder i højere grad 
får mulighed for at ansætte studerende 
og ledige af anden etnisk herkomst. Det 
skal Frederiksberg Kommune være med 
til at facilitere.

Et fast fokus på internationalisering i for
hold til vækst og erhvervsudvikling vil 
også påvirke virksomhedernes udvik
ling og konkurrencedygtighed. Skal en 
virksomhed orientere sig internationalt, 
vil det betyde et stærkt fokus på innova
tion og udvikling.
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Målsætning
Flere virksomheder inden for videnservice 
og mere overførsel af viden fra 
uddannelsesinstitutioner til virksomheder.

 Frederiksberg Kommune vil

u Fastholde områder til lokalisering for små og nystar
tede virksomheder.

u
 Mulighed for at mindre virksomheder kan bruge 

kommunens kulturhuse, biblioteker og lignende til 
møder og arrangementer.

u
 Være en samlet indgang for uddannelsesinstitutio

ners overførsel af viden til  og samarbejde med  de 
lokale mindre virksomheder.

u
 Arbejde for, at Væksthus Hovedstadsregionen i høje

re grad bliver matchmaker mellem vækstvirksomhed
er og universitets og forskningsmiljøer.

u

 Fastholde og skabe bedre muligheder for lokalisering 
af mindre vidensbaserede virksomheder, iværksæt
termiljøer og kontorfællesskaber i kommunen, her
under på campusområderne.

u
 Synliggøre fordele og muligheder ved de mange  

vidensmiljøer på Frederiksberg og i Hovedstaden for 
virksomheder, der skal etablere sig.

u Synliggøre virksomhederne og uddannelsesinstituti
onerne for hinanden.

u
 Skabe bedre sammenhæng, koordination og samar

bejde mellem folkeskolen og de videregående ud
dannelser på Frederiksberg.

 Målepunkter

u Frederiksberg Kommuneplan understøtter lokalise
ringsmuligheder for mindre virksomheder.

u Kommunens kontakt til og netværk med virksomhed
erne.

u
 Matchmaking mellem virksomheder og uddannelses

institutioner bliver en del af Væksthusets aftale med 
kommunerne og staten om arbejdsområder.

FOkUsOMrÅDE: 
DESTINATION I HOVEDSTADEN

Hvorfor
Oplevelsesøkonomien forstået som kul
turlivet, turisme, events og butikslivet er 
afhængige af tilstedeværelsen af men
nesker og  kundestrømme. Da Frede
riksberg er en meget tæt by med mange 
beboere og gæster, kan kultur og sær
ligt butikslivet med fordel samarbejde 
om at udnytte hinandens ”kunder” og 
tiltrækningskraft.

Kommunen har en interesse i at skabe et 
attraktivt byliv og fastholde samt udvik
le Frederiksberg som en handelskom
mune. Kommunen vil samarbejde med 
butikslivet om udviklingen blandt an
det ved at understøtte netværk, events 
og medvirke til, at kulturen kommer ud 
i byen.

Kommunen vil fokusere på, at events 
kobles til store hovedstadsevents, 
blandt andet via Wonderful Copenha
gen. Derved sikres højere kvalitet og 
mulighed for at benytte større logistiske 
og markedsføringsmæssige indsatser.

For at understøtte kvaliteten af de 
events og oplevelser, der foregår på Fre
deriksberg, vil kommunen også forsøge 
at udbrede kommunens iværksættertil
bud til de kulturiværksættere, der ska
ber oplevelserne.

Der er mange muligheder på Frederiks
berg for handel og oplevelser, og de 
skal synliggøres. Kommunen har i den 
forbindelse fokus på samarbejdet med 
Wonderful Copenhagen, formidling på 
hjemmesiden og på at opstille digitale 
infostandere på centrale steder i byen.

Et attraktivt byliv af høj kvalitet kan 
også være med til at skabe grobun
den for et mere hyppigt møde mellem 
virksomhed er, studerende, forskere og 
borgere og mange flere. Det understøt
ter syner gier i byens udvikling på flere 
temaer i erhvervsstrategien.

Målsætning
Mere byliv og flere oplevelser af høj kvalitet, 
der styrker butikslivet og turismen.

 Frederiksberg Kommune vil

u Understøtte initiativer, der skaber lokale butiksnet
værk med henblik på fælles initiativer.

u Samarbejde med lokale erhvervsaktører om udvik
ling af butikslivet.

u Synliggøre kommunens iværksættertilbud for kultur
iværksættere og foreninger.

u Arbejde for, at byens kulturinstitutioner skaber ople
velser ude i byen.

u Facilitere og tiltrække events koblet til hovedstads
events blandt andet via Wonderful Copenhagen.

u Fremme og synliggøre mulighederne for handel, 
 oplevelser og events på Frederiksberg.

u Facilitere netværk og aktiviteter, der styrker Frede
riksbergs brand som by.

 Målepunkter

u Antal afholdte events koblet til Wonderful Copenha
gen koncepter.

u Antal afholdte events afholdt i samarbejde mellem 
lokale butikker og kultur og fritidsaktører.

u Antal personer fra kultur og fritidslivet, der har be
nyttet sig af kommunens iværksættertilbud.

u Vækst i ”handelsbalancen” for detailhandlen på Fre
deriksberg (dækningsgraden).

u Beskæftigelsesudviklingen indenfor oplevelsesøko
nomien med fokus på detailhandlen.

Hvorfor
Frederiksberg Kommune og Hovedsta
den har en unik koncentration af uddan
nelsesinstitutioner og en erhvervsstruk
tur med mange mindre virksomhed er 
inden for videnservice. Kommunen fo
kuserer derfor på at blive en førende vi
densby. Erhvervsstrategien understøt
ter dette mål.

Et af de vigtigste omdrejningspunkter er 
en bedre kontakt mellem virksomhed
er og de mange uddannelses og forsk
ningsinstitutioner. Kontaktfladen er af
gørende for overførsel af viden, som kan 
medføre innovation og bedre konkur
rencedygtighed  og dermed erhvervs

FOkUsOMrÅDE: 
VIDENSBYEN

udvikling og vækst. Uddannelsesinstitu
tionerne har imidlertid svært ved at ska
be kontakten til de mindre virksomhed
er, som er en stor del af erhvervsliv
et. Her skal kommunen og Væksthus 
Hoved stadsregionen være brobyggere. 

En øget kontakt og mere samarbejde 
mellem forsknings og uddannelses
institutionerne og vækstvirksomheder 
vil desuden understøtte væksthusets og 
kommunens fokus på virksomhedernes 
internationalisering, fordi uddannelses
institutionerne har omfattende interna
tionale netværksforbindelser.
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Målsætning
Frederiksberg Kommune skal levere 
service og rammevilkår, der lever op til 
virksomhedernes behov og ønsker.

 Frederiksberg Kommune vil

u
 Styrke og synliggøre Jobcentrets service for virksom

hederne til rekruttering og kompetenceudvikling af 
arbejdskraft.

u
 Fortsat udvikle kommunens unikke infrastrukturelle 

styrker inden for bil og cykelparkering, fremkomme
lighed og kollektiv trafik.

u Være med til at styrke og udvikle butikslivet på Fre
deriksberg i den fysiske planlægning.

u

 Styrke professionaliseringen af kommunens udbud 
og indkøb blandt andet med hensyn til sociale klau
suler og arbejdsklausuler samt kædeansvar for sam
me.

u

 Fastholde og udvikle et højt serviceniveau i kommu
nens institutioner, der understøtter arbejdsmarked
ets fleksibilitet og arbejdskraftens grundlæggende 
kompetencer.

u Synliggøre og udvikle kommunens ”grønne” ser
viceaspekter for virksomheder.

 Målepunkter

u Tilfredshed med og anbefaling af kommunens ser
vice for virksomheder.

u Opfyldelse af servicemål på sagsbehandlingstider.

u Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) og bru
gen af private leverandører.

FOkUsOMrÅDE: 
KOMMUNALE RAMMEVILKÅR

Målsætning
Frederiksberg Kommune skal være 
en service- og løsningsorienteret 
samarbejdspartner for virksomhederne.

 Frederiksberg Kommune vil

u Skabe én og ensartet indgang for virksomheder til 
kommunen.

u Styrke behandlingen af virksomhedernes sager ved 
at koordinere bedre internt i kommunen.

u Være mere service og løsningsorienteret i kontakten 
til virksomhederne.

u
 Fokusere på og fremhæve, at kommunens rolle som 

myndighed medfører en række services for virksom
hederne. 

u Styrke samarbejdet mellem kommunen og erhvervs
livet gennem diverse netværk. 

 Målepunkter

u Tilfredshed med og anbefaling af kommunens ser
vice for virksomheder. 

u Vækst i virksomhedernes vurdering af den kommu
nale service. 

u Opfyldelse af servicemål på sagsbehandlingstider.

FOkUsOMrÅDE: 
KOMMUNENS SERVICEKULTUR

Hvorfor
Gode fysiske rammevilkår, hurtig kom
munal service samt niveauet for skatter, 
afgifter og gebyrer er vigtigt for det lo
kale erhvervsklima. Frederiksberg Kom
mune skal gøre det let at drive virksom
hed på Frederiksberg.

Frederiksberg Kommune yder indirek
te erhvervsservice ved velfungerende 
institutions tilbud for børn og pasnings
garanti, herunder institutionsmulighed 
med udvidede åbningstider. Uddannel
sesvejledning, uddannelsen i grundsko
len og kontakt med erhvervslivet som en 
del af undervisningen, er også vigtigt for 
at skabe arbejdskraftens grundlæggen
de kompetencer og lysten til at starte 
virksomhed. Dette er afgørende temaer 
i folkeskolereformen.

Kommunen understøtter også efter
spørgslen på arbejdskraft, og det er en 
central del af servicen for virksomheder
ne. De vigtigste omdrejningspunkter er 
hjælp til rekruttering og kompetenceud
vikling af arbejdskraft i alle aldersgrup
per. En vigtig service for virksomheder
ne er desuden at rådgive og vejlede om 
mulighederne for at etablere job på sær
lige vilkår.

erne og deres kunder, at der er gode 
parkeringsforhold. Det gælder både for 
biler og cykler. Fra kommunen er der fo
kus på, at dette sker gennem dialog og 
aftaler med offentlige og private aktører. 
Ombygning af vejarealer, brug af insti
tutioners parkeringsarealer til beboer
parkering udenfor almindelig arbejds
tid, underjordiske parkeringsanlæg og 
løbende tilpasning af priser og regler, 
er nogle af de centrale virkemidler for 
kommunens overordnede tilgang til at 
skabe bedre parkeringsforhold.

Den kommunale sagsbehandling er et 
afgørende omdrejningspunkt for ser
vicen til virksomhederne. Udviklingen 
skal gå mere i retning af én og ensartet 
indgang  og være baseret på en dialog 
og løsningsorienteret servicekultur. 

Kommunen er gennem sine indkøb og 
udbud af produkter og ydelser også 
med til at skabe økonomisk aktivitet for 
erhvervslivet  og særligt de mindre virk
somheder har et behov for bedre infor
mation og dialog med kommunen om, 
hvordan man bliver leverandør til kom
munen.

Flere og mere miljøvenlige virksomhe
der er et vigtigt fokus for, at Frederiks
berg fortsat kan udvikle sig som en bæ
redygtig by. Kommunen fokuserer sær
ligt på en række samarbejdsorientere
de services, der understøtter miljøven
lige virksomheder, særligt i forhold til 
affaldshåndtering og energieffektivise
ring.

Frederiksberg Kommune kan også på
virke især fysiske rammer, der er vig
tige for virksomhederne. Den fysiske 
planlægning og trafikal fremkomme
lighed er grund læggende for et effek
tivt erhvervsliv. Særligt for handelslivet 
er trafiksikkerhed, tryghed og præsen
table byrum afgørende for at fastholde 
og tiltrække kunder. At skabe gode fysi
ske forhold for særligt de virksomheder, 
der har direkte kontakt til borgere  libe
rale erhverv, detailhandel mv.  betyder 
også, at kommunens fokus på tilgænge
lighed for alle borgergrupper i byen er 
med til at skabe gode rammevilkår for 
virksomhederne.

For en tætbebygget by som Frederiks
berg med mange mennesker og meget 
trafik er det også vigtigt for virksomhed

Hvorfor
Frederiksberg Kommune har med sine 
myndighedsopgaver en stor rolle for 
kvaliteten af det lokale erhvervsklima  
og kommunen skal gøre det så let som 
muligt at drive virksomhed på Frederiks
berg.

En god dialog mellem Frederiksberg 
Kommune og virksomhederne er afgø
rende for et godt samarbejde, og det 
skal være let at komme i kontakt med 
kommunen. En højere grad af automatik 
skal sikre, at henvendelser kommer om
kring alle de nødvendige dele af forvalt
ningen, og de bedste løsninger kan fin
des ved at bringe flere fagområder ind 
i sagsbehandlingen. Sagsbehandlings
tiderne har stor betydning for virksom
hederne og det lokale erhvervsklima. I 
sagsbehandlingen skal der derfor fortsat 
arbejdes med en tydeligere og hurtige
re forventningsafstemning i forhold til, 
hvor lang tid det vil tage at få behandlet 

en sag for virksomhederne og hvilken 
dokumentation, de skal levere.

En del af Frederiksberg Kommunes 
myndighedsopgaver har også service
aspekter, og de kan hjælpe virksomhed
er med konkrete udfordringer. Det er 
eksempelvis hjælp til energieffektivi
sering på miljøområdet og Jobcentrets 
service til rekruttering af arbejdskraft. 
Det er vigtigt, at denne type services bli
ver mere udbredt, og at serviceaspektet 
i mange af kommunens myndighedsop
gaver fremhæves og synliggøres.

Kommunen prioriterer også mere ud
viklingsorienteret dialog med virksom
hederne, hvor Frederiksberg Kommu
nes service og det lokale erhvervsklima 
drøftes. Det sker blandt andet ved at fa
cilitere en række dialogfora og virksom
hedsbesøg.
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Erhvervsstrategien sætter pejlemærker
ne for Frederiksberg Kommunes er 
hvervs  udviklingsindsats. Det er en 
tværgående strategi, der dækker hele 
kommunen og alle dens forvaltninger. 
Dermed spiller den også sammen med 
kommunens øvrige strategier.

Erhvervsstrategien tager afsæt i kom
munens overordnede udviklingsstrategi 
 Frederiksbergsstrategien (planstra te
gien). Det ses blandt ved videreførelsen 
af temaerne ”Vidensbyen” og ”Destina
tion i Hovedstaden”. Erhvervsstrategien 
er altså en udfoldelse af de erhvervsre
laterede målsætninger i Frederiksberg
strategien. Strategien baserer sig også 
på visionerne, målene og retningslinjer
ne i Kommuneplan 2013 for Frederiks
berg Kommune  og er dermed koor
dineret overordnet med rammerne for 
lokal planlægningen i kommunen.

Erhvervsstrategien er skabt på baggrund 
af omfattende dialog med erhvervslivets 
interesseorganisationer, uddannelsesin
stitutioner og andre aktører, der vareta
ger erhvervsopgaver for Frederiksberg 

Kommune eller i Hovedstaden. Dermed 
har erhvervsstrategiens fokusområder 
og konkrete indsatser en stærk kobling 
til særligt Frederiksberg Handels og Er
hvervsforening, Væksthus Hovedstads
regionen, Wonderful Copenhagen og 
Københavns Erhvervsservice.

Strategiens fokus på tværs af kommu
nens forvaltningsområder og til ekster
ne aktører ses ved en tæt  sammenhæng 
mellem strategiens seks fokusområder. 
Dette vil også være synligt i den konkre
te indsats.

Alle seks fokusområder i strategien har 
snitflader til en eller flere af de øvrige fo
kusområder. Det er særligt tydeligt for 
Kommunale Rammevilkår og Kommunal 
Servicekultur, der hænger tæt sammen. 
Kommunal Servicekultur er i sig selv et 
rammevilkår og understøtter den kom
munale service, der skaber rammevilkå
rene.  

Kommunal Servicekultur er desuden 
et fokusområde, der er tæt forbundet 
til de øvrige fokusområder i strategi

en. Servicekulturen er en forudsætning 
for, at kommunen kan indgå som faci
litator for erhvervsudvikling og udgø
re en partner for erhvervslivet. Service
kulturen er også en afgørende faktor for 
virksomhed ernes tilfredshed med den 
service, der udspringer af kommunens 
myndighedsopgaver.

Der er også mange snitflader mellem fo
kusområderne Iværksætteri og Videns
byen. De retter sig blandt andet mod 
at se de mange uddannelsesinstitutio
ner på Frederiksberg som et potentiale 
for opstartsvirksomheder og iværksæt
terkulturen. Men de peger også på vig
tigheden af, at kommunen understøtter 
vilkårene for særligt de mange mindre 
og nye virksomheder inden for viden
service. Uddannelsesinstitutionernes 
eget fokus på iværksætteri og opstart af 
virksomhed skaber også en vigtig sam
menhæng mellem de to fokusområder.

De fire centrale mål for strategien un
derstøttes ligeledes på tværs af strate
giens seks fokusområder.

KOBLINGER Og 
SAMMENHÆNGE
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