Notat

Budgetspørgsmål 23 til budget 2019 – Erhvervsområdet

Spørgsmål:
Der skal ansættes to ekstra ressourcer til aflastning og forstærkelse af
virksomheds kontakten. I dag har vi kun en ressource og der sker en masse på
området og der skal ske mere. To ressourcer til håndtering af
erhvervskontrakten og til sikring af ”fast track” for henvendelser fra
virksomhederne. Nyt erhvervsblad som fortæller om udviklingen indenfor
kommunens byudvikling. Derudover skal Regionens erhvervsudvikling nævnes
herunder Letbanen.

Dato: 28. august 2018
Sags nr.: 00.30.04-S00-23-18
Sagsbehandler: AGGG

Afholdelse af et/to årlige arrangementer, hvor nye virksomheder bliver inviteret
til temamøde hvor de møder alle relevante interesser indenfor miljø, erhverv,
byplanlægning og andre relevante områder. Tanken er at der serveres lidt
mad/drikke under arrangementet.

Svar:
Der er et forslag til en ny lov om erhvervsfremme på vej. Loven forventes at
fastsætte to politisk ansvarlige niveauer: ét decentralt niveau med en stærk
kommunal forankring og et centralt niveau i staten. De regionale vækstfora og
Danmarks Vækstråd nedlægges og erstattes af Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse, og der oprettes syv nye Erhvervshuse, som afløser
de nuværende væksthuse. Kommunerne vil være den lokale indgang til
erhvervsfremmesystemet for mange virksomheder, med mulighed for
erhvervsråd og erhvervscentre til at udføre lokale erhvervsserviceydelser,
herunder 1:1-vejledning, der kan hjælpe virksomhederne videre.
Arbejdsdelingen mellem kommunerne enkeltvis og de tværkommunale
erhvervshuse er endnu ikke fastlagt, og vil blive beskrevet nærmere i en
rammeaftale mellem regeringen og KL, men det forventes at nogle af de
opgaver, der tidligere har været varetaget lokalt af eksempelvis erhvervsråd,
erhvervscentre og kommunale erhvervskontorer mv., fremover skal varetages
af erhvervshuset.
Den aktuelle indsats på erhvervsområdet
Der udsendes hver måned et kort velkomstbrev til nye virksomheder. Brevet
indeholder generelle informationer om Albertslund Kommune. Ved en
kommunal medarbejders første personlige kontakt med en virksomhed, uddeles
endvidere en målrettet infopakke til virksomheden. I pakken
findes oplysninger, som er tilpasset den enkelte virksomhed.
Tre gange årligt udkommer ”Miljø & Erhverv”, som er et trykt magasin til
grundejere og virksomheder i Albertslund. Miljø & Erhverv informerer om
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initiativer, ny lovgivning og arrangementer for virksomhederne.
Hvert år afholdes flere enkeltstående arrangementer, som for eksempel nytårsog forårskure, strategisk erhvervsforum mv.
Hvis indsatsen ønskes styrket med to ekstra medarbejdere, vil lønudgiften
udgøre ca. 1.100.000 kr. pr. år. Lønudgiften vil afhænge af ønskerne til
medarbejdernes erfaring og kompetencer. Hertil kommer ca. 50.000 i
driftsomkostninger (anslået)

Side 2 af 2

