Egedal maj 2020
Kommissorium for Bycirklen
Nedenfor beskrives formål med og rammerne for Bycirklen – et tværkommunalt samarbejde
mellem Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner.

Formålet med Bycirklen
Bycirklen er et geografisk baseret fælleskab for de tre kommuner: Ballerup, Egedal og
Frederikssund Kommuner. Herigennem kan kommunerne indgå i tværkommunale
samarbejder, hvor de har fælles interesser især inden for infrastruktur samt erhvervs- og
beskæftigelsesområdet. Netop disse områder knytter sig særligt an til kommunernes
geografiske beliggenhed og dermed til de infrastrukturelle muligheder og udfordringer, som
deles.
Fælleskabet og samarbejdet skal være med til at sikre optimale rammer for de områder, der
vælges at samarbejde om. Det skal ske gennem fælles indspil og udspil til andre
myndigheder, eksempelvis Christiansborg-forhandlinger – alt sammen for nemmere at skabe
resultater, når tre kommuner sammen står bag.
De to interesseområder, som Bycirklen har udvalgt fortrinsvis at samarbejde om, er:
•

Infrastruktur
De tre kommuner har mange fælles interesser ift. infrastruktur: Sammenhængende
transportløsninger i Hovedstadsområdet, så borgerne let og smidigt kan komme til
arbejde i København og i de tre kommuner.
Kommunerne er fælles om at ønske grønnere transportveje, herunder en udvidelse af
den kollektive trafik og en forlængelse af Frederikssundsmotorvejen.

•

Erhvervs- og beskæftigelsesområdet
Kommunerne kan med flere kræfter skabe de bedst mulige vilkår for virksomhederne til
at skabe og fastholde arbejdspladser. Kommunerne kan sammen etablere
sammenhænge mellem erhverv, beskæftigelse og uddannelse, så virksomhederne får
den arbejdskraft, de har brug for.
Kommunernes byudviklingsprojekter kan være med til at tiltrække både flere borgere
og flere virksomheder, og på den måde kan de tre kommuner være med til at
understøtte hinanden.

Kommunerne kan med udgangspunkt i ovennævnte samarbejdsområder løbende overveje
mulighederne for eksterne samarbejder, der hviler på ønsket om inspiration og
erfaringsudveksling med andre byer og lande.
Rammer for Bycirklen
Mødefrekvens for borgmestre: Minimum to faste møder om året. Herudover ad hoc møder
ifm. koordinering af indspil til andre myndigheder m.fl.
Formandskab: Formandskabet går på skift mellem de tre kommuner hvert andet år.
Administrativ understøttelse: Alle kommunerne bidrager med administrativ understøttelse
til sager, kommunikation osv. Dette foregår ad hoc alt efter den enkelte sags beskaffenhed og
aftales mellem kommunaldirektørerne.
Pris
Hver kommune bidrager med 2 kroner pr. indbygger til dækning af kompensation for
koordinationsopgaverne og til en pulje til diverse fællesaktiviteter og kampagner.
Evaluering og videre samarbejdsform: Hvert andet år evalueres Bycirklens kommissorium
– næste gang er i maj 2022.

