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Kommissorium og handleplan for Strategisk 
Erhvervsforum 
 
Baggrund 
Strategisk Erhvervsforum indgår i den ny udvalgsstruktur, der siden 1. januar 
2014 danner baggrund for Kommunalbestyrelsens arbejde. Strategisk 
Erhvervsforum arbejder med udvalgte temaer i 2014-2015 og alle 
virksomheder i Albertslund inviteres til at bidrage. Arbejdet i Strategisk 
Erhvervsforum supplerer det daglige arbejde i Kommunalbestyrelsen og de 
faste udvalg fx. økonomiudvalget, hvor de politiske beslutninger træffes. Det 
supplerer også myndighedsarbejdet og den daglige drift. 
 
Formål og opgaver 
Albertslunds virksomheder spiller en stor rolle i kommunens erhvervsstrategi, 
men er også væsentlige aktører i kommunens strategi og vision.  
 
Erhvervsudviklingen ses i sammenhæng med både beskæftigelse og 
uddannelse, miljø og byplanlægning samt velfærd. Der er derfor også mange 
dele af den kommunale forvaltning, der løser opgaver for virksomhederne eller 
bruger virksomhederne som samarbejdspartnere. 
 
Erhvervsstrategien understøtter udviklingen af Albertslund som en social, 
økonomisk og miljømæssig bæredygtig by. Strategien sætter mål for arbejdet 
med at skabe nye arbejdspladser og optimale rammer for bæredygtig udvikling 
og vækst i virksomhederne 
 
Det Strategiske Erhvervsforum skal have fokus på innovation og udvikling på 
erhvervsområdet  og sikre et tværgående udviklingsperspektiv indenfor 
erhvervsstrategiens områder.  Strategisk Erhvervsforum  skal  gennem 
dialogen på møderne  drøfte vilkårene for at drive og udvikle virksomhed i 
området.  Dialogen har desuden det formål, at styrke relationen mellem 
kommunalbestyrelsen og byens erhvervsvirksomheder samt byens 
virksomheder imellem. 
 
Organisation og sammensætning 
Borgmester Steen Christiansen er formand for Strategisk Erhvervsforum og 
vært for møderne. Alle interesserede  virksomheder i Albertslund Kommune 
kan deltage i møderne, som er åbne for alle. Kommunalbestyrelsen er også 
inviteret til at deltage.  Det er de politiske udvalg – og dermed ikke Strategisk 
Erhvervsforum, der afgør konkrete sager og tager andre politiske 
beslutninger. 
 
Relevante eksterne parter, som eksperter eller samarbejdspartnere kan 
inddrages ad hoc. 
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Det strategiske Erhvervsforum refererer til Økonomiudvalget. Afdelingschef 
for Arbejdsmarked, Erhverv og Ydelser Jan Eriksen har det organisatoriske 
ansvar og sekretariatsbetjeningen er placeret i Erhvervs- og 
Udviklingscentret.  
 
Handleplan for Erhvervsstrategisk Erhvervsforum 
Strategisk Erhvervsforum afholder et møde i 2014 (oktober) og to møder i 
2015 (januar og september). Hvert møde tilrettelægges med baggrund i et 
eller flere aktuelle temaer. Erhvervsforums deltagere kan foreslå temaer for 
møderne. 
 
Eksempler på temaer: 
 

• Visioner for Vækst og udvikling i Copenhagen  

• Lysregionen, innovation og internationale markeder 

• Virksomhedsnetværk (Miljø og Klima, Sundhed og Velfærd) 

• SMV på Vestegnen – aktuelle udfordringer og muligheder 

• Erhvervsudvikling i Hersted Industripark 

• Inkubationsmiljøer for iværksættere og virksomheder i vækst 

• Strategi og Planstrategi for Albertslund – Grøn Vækst, Klimamål og 
Grøn innovation 

• Nye muligheder med Letbanen – øget mobilitet, ændret infrastruktur, 
m.m. 

• Kvalificeret arbejdskraft og målrettet uddannelse af 
medarbejdere/virksomhedsklynger 

• Lokale tiltag. 

 
Formen på møderne i Strategisk Erhvervsforum tilrettelægges med 
udgangspunkt i temaerne for det enkelte møde. Møderne følges op med en 
skriftlig orientering til Økonomiudvalget, en mail til deltagerne og en artikel på 
Albertslund Kommunes erhvervshjemmeside. 


