NOTAT

Samarbejdsaftale om erhvervsservice i 2021
mellem Frederikssund Kommune og
Frederikssund Erhverv
Med henvisning til Lov om Erhvervsfremme § 14 indgås nedenstående samarbejdsaftale
mellem Frederikssund Kommune (herefter benævnt FK) og Frederikssund Erhverv
(herefter benævnt FE) vedrørende kommunal erhvervsservice og erhvervsudvikling.
1. Parter
Aftalen er indgået mellem FK og FE. Parterne er forpligtiget til gensidigt at agere som
hinandens ambassadører.
2. Aftaleperiode
Aftalen dækker perioden 1. januar 2021 til den 31. december 2021.
3. Økonomi
FK yder et årligt tilskud på 4.474.090 kr. til FE for varetagelse af kommunale
erhvervsfremmeopgaver, som beskrevet i afsnit 5. Beløbet opkræves af FE kvartalvis
forud med 1.118.522,50 kr. pr. kvartal.
4. Procedure
Parterne er løbende forpligtet til at holde hinanden orienteret, hvis der i årets løb kan
forudses afvigelser fra det aftalte med henblik på at aftale det videre forløb. Dette
gælder i forhold til ændringer i opgaver, som FE skal anvende støtten til, jf. pkt. 5.
Der kan kun foretages omprioritering og ændringer af de opgaver, som FE skal anvende
støtten til, efter forudgående aftale mellem parterne.
5. Opgaver som tilskuddet skal anvendes til
Tilskuddet fra FK skal anvendes til lovlige kommunale formål.
FE skal bidrage til effektueringen af de erhvervspolitiske målsætninger, som vedtaget af
Byrådet, ved at anvende tilskuddet fra FK til at løse følgende opgaver:
Interessevaretagelse:
Defineret som aktiviteter, der udbreder kendskabet til FK’s muligheder for erhvervslivet
såvel i - som udenfor kommunens grænser samt øger det landspolitiske fokus på
aktuelle problemstillinger i kommunen.
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Tilskuddet fra FK anvendes til, at:





Påvirke nationale beslutningstagere for fremme af infrastrukturinvesteringerne i
forhold til færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen.
Italesætte FK som en del af Greater Copenhagen på såvel lokalt som nationalt
niveau.
Synliggøre FK’s muligheder for Invest in DK og Copenhagen Capacity m.fl. med
henblik på at tiltrække nye virksomheder til kommunen.

Erhvervsservice for alle virksomheder, iværksættere og før-startere:
Defineret som tilbud og ydelse af uvildig rådgivning og kontinuerlig dialog med fokus på
rette indsats på rette tid.
Tilskuddet fra FK anvendes til, at:
 Give information og vejledning af lokal karakter af alle virksomheder, iværksættere
og før-startere i Frederikssund – herunder vejledning i forhold til kommunens
virksomhedsrettede myndighedsopgaver
 Varetage rollen som talerør og bindeled i forhold til Frederikssund Kommune, hvor
virksomheden måtte ønske det
 Formidle relevante lokale erhvervsnetværk til samvirke mellem de enkelte
virksomheder
 Understøtte lokale handelsforeningers arrangementer
 Varetage kontakten til Erhvervshuset
 Henvise til Erhvervshuset og andre erhvervsfremmeaktører, hvor der er behov for
specialiseret vejledning
 Varetage kontakten til Iværksætterhuset samt henvise iværksættere og førstartere til Iværksætterhusets tilbud, hvor dette måtte være relevant.
 Være guidefunktion for virksomhederne ift. erhvervsfremmesystemet og
mulighederne for tilskud og fundraising
Udvikling:
Defineret som opgaver og projekter, der kan fremme kommunens erhvervsliv og tiltrække
nye virksomheder til kommunen, idet Frederikssund Erhverv agerer som Frederikssund
Kommunes ambassadør.
Tilskuddet fra FK anvendes til, at:
 Fortsætte og videreudvikle projektet Greater Suppliers, hvis opgave er til stadighed
at understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at indgå i de større
anlægsarbejder og heraf afledte opgaver, der igangsættes/er igangsat i
Nordsjælland
 Identificere og understøtte nye uddannelsestilbud for eksisterende virksomheder
med henblik på opkvalificering af arbejdsstyrken i tæt samarbejde med Jobcenteret
 Understøtte erhvervslivets rolle i forhold til udvikling af Campus' optimering af
erhvervsuddannelserne
 Understøtte erhvervslivets rolle i forhold til udvikling af Folkeskolens udskolings
kontakt til samme
 Tiltrække nye virksomheder til Frederikssund via nationale såvel som internationale
netværk
 Videreformidle de lokale erhvervslivs ønsker og behov for en stadig optimering af
erhvervslivets rammer
 Formidle netværk FE og FK imellem i konkrete sager
 Identificere det lokale erhvervslivs ønsker og behov gennem en årlig
brugertilfredshedsundersøgelse udarbejdet i samarbejde med FK
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6. Afrapportering
I starten af 2022 fremsender FE en årsberetning og et regnskab for 2021. Regnskabet skal
afspejle, hvad kommunens tilskud til erhvervsfremme er anvendt til. Årsberetningen skal
indeholde en status og evaluering af hver enkelt opgave herunder en evaluering af den
fremadrettede relevans. Årsberetningen og regnskab forelægges det relevante fagudvalg i
årets første kvartal.
Regnskabet skal være revideret og påtegnet af en statusautoriseret eller registreret revisor
og skal aflægges i henhold til danske revisionsstandarder.
7. Partnernes underskrift
Dato:

Michael Thøgersen
Formand, Frederikssund Erhverv

John Schmidt Andersen
Borgmester, Frederikssund Kommune

Peter Bo Andersen
Direktør, Frederikssund Erhverv

Torben Kjærgaard
Kommunaldirektør, Frederikssund Kommune
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