
Nedsættelse af § 17.4 udvalg - Erhvervsudvikling

RESUME
Ved konstitueringsaftalen for det nye byråd tilkendegav flertalsgruppen, at der ønskes
nedsat et særligt § 17, stk. 4-udvalg til at arbejde med kommunens erhvervsudvikling.
Med denne sag fremlægges et forslag til et kommissorium for et udvalg, der kan arbejde
med opgaven.

Kommissoriet fremlægges til godkendelse, ligesom der skal ske udpegning af 5
medlemmer til udvalget.

Sagsfremstilling
Baggrund
Faxe Kommune skal arbejde frem mod at være blandt de mest attraktive steder at drive
erhvervsvirksomhed i Region Sjælland. Målet for flertalsgruppen er, at Faxe Kommune skal
placere sig i top 5, når lokale virksomheder vurderer kommuners attraktivitet i forskellige
undersøgelser.

Målet er ambitiøst.
At målet nås, skal sikres gennem et stærkt fokus på, og arbejde med udviklingsmulighederne,
for

Faxe Kommunes nyeste erhvervsområde lokaliseret i Rønnede tæt på E47.
Faxe Kommunes eksisterende virksomheder lokaliseret i de større bysamfund på tværs
af kommunens geografi.

Ønsket er i begge tilfælde, at der skal sættes et langt større fokus på potentialerne og
rammerne for den langsigtede udvikling. Dette for bedre at kunne stimulere de eksisterende
erhvervsvirksomheder, såvel som for at kunne tiltrække nye erhvervsvirksomheder.

Betegnelse for udvalget
§ 17, stk. 4-udvalget har navnet Forum for Erhvervsudvikling.

Sammensætning
Forum for Erhvervsudvikling består af 5 faste medlemmer inklusiv formanden.
Medlemmerne samt formanden udpeges af byrådet på forslag fra de politiske grupper. Et
medlem behøver ikke nødvendigvis være et byrådsmedlem.
Der inviteres løbende interessenter til møderne i udvalget, som med viden og erfaring kan
bidrage til forummets virke og arbejde.

Opgaver
Forum for Erhvervsudvikling har som sine tre hovedopgaver:

1. at arbejde frem mod en ny erhvervsstrategi,
2. at styrke turismeerhvervet, og



3. at sikre vækst og muligheder for iværksættere.

Dette betyder:
At udvalget skal sikre udarbejdelsen af en langsigtet erhvervsstrategi, så kommunen kan
agere mere proaktivt i forhold til at bringe erhvervsklimaet i top. Byrådets Vision 2030
udtrykker blandt andet et ønske om en særlig indsats for at tiltrække iværksætter
virksomheder og videnstunge virksomheder, der kan bidrage til at skabe lokale
arbejdspladser. Erhvervsstrategien skal rumme denne vision.
At udvalget gennem sine aktiviteter skal sætte et stærkere, kommunalt fokus på
turisterhvervet. Udvalget kan her eksempelvis komme med forslag til forbedrede
muligheder for de lokale fødevareproducenter, så erhvervet gives bedre muligheder for at
opstille salgsboder i bymidte og på turiststeder i højsæson.
At udvalget skal undersøge mulighederne for at forbedre iværksætter potentialet og sikre
nye erhvervsmuligheder i Faxe kommune.

Resultater
Udvalget skal inden for et år efter nedsættelsen nå følgende resultater:

1. Udvalget skal fremlægge et forslag til en ny erhvervsstrategi. Med den kommende
motorvej til Næstved og Femernforbindelsen ligger Faxe Kommune strategisk godt
placeret med gode infrastrukturer i konkurrencen om at tiltrække nye virksomheder.
Byrådets Vision 2030 beskriver, at der skal arbejdes på at placere et nyt erhvervsområde
i forlængelse af det nuværende ved Rønnede og tæt på den nye motorvej til Næstved.
Dette skal afspejle sig i forslaget til en erhvervsstrategi.

2. Udvalget skal stille forslag til aktiviteter, der kan fremme arbejdet med Kommuneplan
2021-2033 afsnit 4, om fremme af turismen.

3. Udvalget skal formulere forslag til forbedringer for iværksættermiljøet i Faxe Kommune,
herunder indtænke forslag til ændringer i kontrakten om udførelse af erhvervsservice og
erhvervsudviklingsstrategier.

Forankring
Forum for Erhvervsudvikling har reference til Økonomiudvalget og har her en rådgivende
funktion. Det aftales mellem udvalget og økonomiudvalget, hvor hyppigt udvalget skal
afrapportere til økonomiudvalget, og hvorvidt der skal ske fysisk foretræde for
økonomiudvalget.

Funktionsperiode
Forum for Erhvervsudvikling nedsættes for en et-årig periode. Medlemmerne vælges for hele
perioden.
Funktionsperioden er fra 1. marts 2022 til og med februar måned 2023.

Udvalgets mødeform
Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en
sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der er enighed herom.
Udvalget fastlægger selv antallet af møder. Det er udgangspunktet, at der afholdes maksimalt
10 møder i løbet af perioden. Fastlæggelse af mødedatoer sker på det første møde i udvalget.
Der arbejdes med offentliggjorte dagsordener og mødereferater.



Der er ikke afsat særskilte midler til udvalgets brug af eksterne konsulenter mv. Hvis dette
alligevel skulle blive fornødent, aftales rammerne med økonomiudvalget.

Der kan efter aftale indkaldes kommunalt ansatte til afklaring af eksempelvis udfordringer og
muligheder af faglig karakter.

Udvalget kan desuden benytte sig af, at kunne indkalde personer med faglig viden indenfor
erhvervslivet.

Der lægges afgørende vægt på, at der i hele funktionsperioden finder en tæt dialog sted med
udvalgte, relevante aktører fra erhvervslivet herunder erhvervsorganisationer. Om muligt både
med lokale aktører bosiddende i Faxe Kommune såvel som erhvervsfolk fra den øvrige del af
Region Sjælland.

ØKONOMI
Økonomiske konsekvenser
Der udbetales efter gældende regler et honorar til formanden.
Udpeges der permanente medlemmer til udvalget, som ikke er byrådsmedlemmer
udbetales der mødediæter.

Der er ikke særskilt afsat økonomi til udvalget, udover at byrådet har afsat 10 % af
borgmestervederlaget til formanden.

Udgiften til formandshonorar og eventuelle mødediæter afholdes over konto til byrådets
vederlag.

Sagen afgøres af
Byrådet.

INDSTILLING
Stab for Organisation & HR indstiller, at:
1. Der nedsættes det i sagen beskrevne § 17, stk. 4-udvalg til at arbejde med

erhvervsudvikling.
2. Formanden for udvalget i funktionsperioden oppebærer et vederlag på 10 % af

borgmestervederlaget.
3. Formanden for udvalget udpeges af byrådet.
4. Der udpeges yderligere 4 udvalgsmedlemmer - 2 indstillinger fra hver valggruppe - af

byrådet.
5. De yderligere 4 udvalgsmedlemmer ikke behøver at være byrådsmedlemmer.
6. Der ydes mødediæter, for så vidt et udvalgsmedlem ikke er byrådsmedlem.
7. Eksterne ikke-permanente mødedeltagere ikke ydes diæter.
8. Der ydes dækning af kørselsudgifter efter gældende regler.



Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. februar 2022, pkt. 23:

Anbefalet.

Fraværende: Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

BESLUTNING
Ad 1 og 2 godkendt.
Ad 3) Som formand blev udpeget Mikkel Dam (I).
Ad 4) følgende blev udpeget:

Jørgen Richardt Nielsen (A)
Ivan Flændsdal (F)
Nikolaj Lund Jensen
Jan Hoffmann

Ad 5 - 8) godkendt.

Byrådet godkendte kommissorium som beskrevet i sagsfremstillingen, idet det henstilles,
at §17.4 udvalget forholder sig til følgende i det videre arbejde:
at der ved fremlæggelse af forslag fra udvalget, fremgår både vurdering af de
økonomiske konsekvenser og de klima- og miljømæssige konsekvenser, og
at udvalget anbefales at mødes med et evt. kommende §17.4 udvalg med fokus på
klima/grøn omstilling for koordinering af indsatser, der berører begge udvalgs ressort
områder.

Fraværende: Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).


