
Erhvervsforeningen arbejder for mere indflydelse 
Fra erhvervsforeningen kan vi kun bakke op om kritikken fra medlem af erhvervsrådet Morten Kjaergaard 
vedr. det aflyste møde i erhvervsrådet. Det er sket før og vi finder det særdeles uheldigt ikke mindst i en tid 
hvor en ny Erhvervsstrategi er på dagsordenen. 

Sidste år blev der også aflyst møder og da erhvervsrådet af kommunalbestyrelsen blev bedt om at udtale 
sig om en ny turismepolitik var erhvervsrådet efterfølgende ikke i stand til at fremkomme med en indstilling 
til kommunalbestyrelsen. Erhvervsforeningen havde til mødet udarbejdet et notat om en fremtidig 
turismepolitik. Dette notat og andre notater om f.eks. iværksætternetværk indeholdende relevante forslag 
kommer tilsyneladende ikke til videre behandling i relevante udvalg og kommunalbestyrelse. Dette bl.a. 
fordi det ikke kommer med i forvaltningens/den kommunale erhvervsafdelings egne indstillinger til 
kommunalbestyrelsen.  

Fra Erhvervsforeningens side finder vi ikke, at erhvervsrådet fungerer optimalt, ligesom vi ikke finder, at 
den kommunale erhvervsafdeling i tilstrækkelig grad sikrer, at det lokale erhvervslivs interesse bliver 
tilgodeset, synliggjort og bragt frem som forslag over for kommunalbestyrelsen.  

Erhvervsrådet bør efter vores opfattelse være et forum der leverer den vare som kommunalbestyrelsen 
beder om, ligesom indstillingerne herfra udarbejdet af forvaltningen bør indeholde relevante alternative 
forslag på lige fod med de forslag fremsat af forvaltningen.  

Da vi netop nu er i gang med at diskutere en ny erhvervsstrategi for Frederiksberg foreslår vi følgende:  

At erhvervsrådets og den kommunale erhvervsafdelings arbejde evalueres af et eksternt konsulentfirma. 

1.  Evalueringen skal indeholde en analyse af, hvordan erhvervslivets synspunkter og interesser bliver 
tilgodeset, samt hvordan synspunkter og forslag/notater m.m. indgår i forvaltningens indstillinger 
til kommunalbestyrelsen. Gerne en analyse som går to til tre år tilbage. Redegørelsen bør 
indeholde information om i hvilket omfang forvaltningens indstillinger indeholder alternative 
løsningsforslag for udførelsen af erhvervsservice, events, turismeservice, arbejdsformidling, 
iværksættere m.m. Det vi oplever er, at stort set alle løsningsforslag alene ender som aktiviteter i 
forvaltningen eller andre offentlige organisationer. Dette på trods af, at mange aktiviteter med 
fordel kan placeres lokalt uden for den offentlige forvaltning. 
 

2. Dernæst vil vi foreslå, at analysen indeholder en redegørelse for løsningsmodeller fra andre 
kommuner. Det kan f.eks. være fra nogle af de kommuner som ligger bedst placeret i DI’s 
erhvervsklimaundersøgelse. Der er tale om benchmarking af alle relevante områder af 
erhvervspolitikken. Det skylder erhvervsrådet at gøre nu hvor der skal udarbejdes en ny 
erhvervsstrategi. 
 

3. Endelig vil vi gerne indstille til rådet, at diskutere alternative placeringer af erhvervsrådet og den 
kommunale erhvervsafdeling. Som det er nu er rådet og den kommunale erhvervsafdeling placeret 
under borgmesteren. Konsulentrapporten kan med fordel fremkomme med alternative 
løsningsforslag til organisering og placering af den kommunale erhvervsafdeling og erhvervsråd. 
Erhvervsafdelingen og rådet kan efter vores opfattelse med held flyttes over under et af de 
politiske udvalg og det kunne f.eks. være By- og Miljøudvalget eller Arbejdsmarkeds- og 
uddannelsesudvalget. 



Dette med henblik på, at skabe større direkte og bredere politisk indflydelse på erhvervsområdet. 
Det er erhvervsforeningen opfattelse, at den nuværende placering giver anledning til alt for meget 
administrativt inerti, som ikke er til gavn for det lokale erhvervsliv og relevante forslag herfra bliver 
”spist” af forvaltningen. 

Fra Erhvervsforeningens side er der vigtigt at den energi og kreativitet som findes i den private sektor som 
følge af den almene kappestrid om kunder m.m. kommer mere i spil. Vi har fra erhvervsforeningens side 
løbende fremkommet med alternative forslag. Dette, dels direkte til rådet og dels til erhvervsafdelingen i 
kommunen.  


