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Ved indgåelse af budgetaftalen for 2016-2019 vedtog Byrådet at lægge en række opgaver ud til 

Business Faxe. Opgaverne falder inden for erhvervsserviceopgaver, som kommunerne ikke er 

lovmæssigt forpligtet til at løse. 

Det foreslås at lade opgaverne bortfalde og på den vis lade 1.200.000 kr. årligt indgå som 

effektivisering. 

 

 

 

Beløb i 1.000 kr. 

- : Merindtægt/mindreudgift 

+ : Mindreindtægt/merudgift 

2019 2020 2021 2022 

Udgift -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 

Indtægt     

Nettovirkning -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 

Beløb i 1.000 kr. 

 

 

 

 

Erhvervsserviceopgaver af forskellig art vil bortfalde, men Business Faxe vil fortsat løse de opgaver, der er 

kontraktlig forpligtet til iht. Erhvervfremmelovens §§ 12 og 13. 

§ 12. Kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for en åben kreds af iværksættere og 
virksomheder. 
Stk. 2. Den kommunale erhvervsservice kan bestå af information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed 
samt virksomhedsoverdragelse. Endvidere kan afholdes netværksmøder, kurser og lignende kollektive arrangementer. 

 2019 2020 2021 2022 

Budget før Budgettilpasning 4.576 4.576 4.576 4.576 

               BESKRIVELSE AF FORSLAG 

ØKONOMI 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 

1. DRIFT 



 

Direktionssekretariatet 

 

2 

 

Ydelserne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og de andre aktiviteter, der tilbydes af private 
rådgivere og kursusudbydere. 
Stk. 3. Kommunerne kan drive erhvervsservice som en del af kommunens forvaltning eller i regi af selvstændige juridiske 
enheder. 

§ 13. Kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl.a. inden for 
1) innovation, herunder bruger- og medarbejderdreven innovation, ressourceeffektivitet, videndeling og videnopbygning, 
2) anvendelse af ny teknologi, herunder automatisering og digitalisering, 
3) etablering og udvikling af nye virksomheder, 
4) udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer, 
5) vækst og udvikling i turismeerhvervet og 
6) udviklingsaktiviteter i yderområderne. 

Stk. 2. Aktiviteterne skal iværksættes i overensstemmelse med § 9, stk. 4 og 6. Aktiviteterne kan gennemføres i regi af 
selvstændige juridiske enheder. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i relevante udviklingsstrategier, 
herunder i erhvervsudviklingsindsatsen og i strategierne for kommuneplanlægningen. 

 

       

      

Der er ingen særlige forudsætninger. 

FORUDSÆTNINGER 


