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Kronprinsesse Marys Bro

Vi hjælper erhvervslivet videre
Frederikssund Kommune har alt, hvad man kan drømme om.
Stærke lokalsamfund, skøn natur, inspirerende ildsjæle, fornuftig infrastruktur og ikke mindst et velfungerende erhvervsliv i
udvikling.
Hos Frederikssund Erhverv kan vi naturligvis ikke tage æren for
det hele, men vi spiller en aktiv rolle, når det kommer til det
blomstrende erhvervsliv, vi har i kommunen. Hver dag går vi på
arbejde for at hjælpe de mange etablerede, nye og kommende
virksomheder med at indfri deres mål og blive bedre inden for
eget felt. Vi er til for deres skyld – og måske også for din? For
Frederikssund Erhverv er ikke en lukket klub, men et åbent fæl-

lesskab for alle erhvervsdrivende i Frederikssund Kommune.
Hvis du har brug for rådgivning, sparring eller netværk, er du
altid velkommen til at tage fat i os.
Er du blot nysgerrig på, hvad det egentlig er, vi laver, så tag et
kig i denne brochure. Her har vi samlet information om nogle
af de indsatsområder, der ligger os meget på sinde, og vi har
desuden inviteret udvalgte medlemmer til at fortælle, hvad de
får ud af at være en del af Frederikssund Erhverv.
GOD FORNØJELSE
PETER BO ANDERSEN, DIREKTØR
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Vores 5 primære indsatsområder
Frederikssund Erhverv er sat i verden for at understøtte, udvikle og
fremme det lokale erhvervsliv, og for at leve op til vores funktion har
vi udvalgt fem specifikke indsatsområder, hvor vi mener, at vi kan
gøre en forskel.
Områderne er:
• Erhvervsudvikling
• Uddannelse og arbejdskraft
• Grøn omstilling
• Bymidteudvikling
• Bosætning
Fra side 6 kan du læse mere om de enkelte indsatsområder, samt
hvilke tiltag Frederikssund Erhverv har søsat for at gøre en forskel.

”Det lokale
erhvervsliv er med
til at skabe rigtig
mange gode
arbejdspladser i
hele kommunen.”
Tina Tving Stauning, borgmester
Frederikssund Kommune

Mød borgmesteren for
Frederikssund Kommune
Scan koden for at se filmen.
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Stærke, specialiserede netværk
Frederikssund Erhverv er det største erhvervsnetværk i Frederikssund Kommune, og vores netværk er mere end blot faglig
sparring.
Vi faciliterer en række faglige netværk, som er åbne for alle
vores medlemsvirksomheder. Netværkene har fokus på fælles
sparring om erfaringer, viden og problemstillinger inden for
specifikke områder, men også på at skabe relationer til andre
lokale virksomheder.
De fleste medlemmer værdsætter kombinationen af både det
faglige og det sociale.

På nuværende tidspunkt har vi følgende netværk:
• Teknisk direktør
• HR
• Campusambassadører
• Skills Forum
• Toldbodnetværket
Hvis du har brug for mere information om vores erhvervsnetværk eller har spørgsmål til deres indhold og sammensætning,
er du velkommen til at kontakte os.

FREDERIKSSUND ERHVERV

Vores
arrangementer
I Frederikssund Erhverv arbejder vi for at understøtte kommunens private virksomheder på bedst mulig vis. Derfor tilbyder vi i løbet af året en bred vifte af arrangementer, der
kan hjælpe virksomhedsejere og medarbejdere med at dygtiggøre og specialisere sig, eller måske endda forfine noget,
de allerede er gode til.
Arrangementerne spænder fra workshops til webinarer og
kan omhandle alt fra grøn omstilling til digital markedsføring.
På vores hjemmeside kan du holde dig opdateret på, hvilke
arrangementer vi har i kalenderen.
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INDSATSOMRÅDE 1:

Erhvervsudvikling
Det første indsatsområde, vi har fokus på, er erhvervsudvikling,
som spænder meget bredt. I Frederikssund Erhverv kæmper
vi for at opnå de bedst tænkelige muligheder for udvikling for
både nytilkomne og eksisterende virksomheder.
En stor del af vores eksistensberettigelse ligger i det kontinuerlige arbejde med employer branding, investeringsfremme,
forretningsudvikling på alle niveauer (de tre bundlinjer: økonomisk, miljømæssigt, socialt), bestyrelsessparring, facilitering af
efterspørgselsdrevne netværk samt dialog med arbejdsmarkedets parter og relevante uddannelsesaktører.

”Det er vigtigt at have en
central erhvervsorganisation,
så vi, som virksomhed, ikke
står alene. Frederikssund
Erhverv kan drive en agenda
på alle virksomheders
vegne, og det er noget vi alle
sammen sætter pris på.”

Vi forsøger naturligvis altid at have fingeren på pulsen, hvad angår virksomhedernes aktuelle behov. Vores indsats vedrørende
erhvervsudvikling sker derfor i tæt samarbejde med erhvervslivet. Det handler i bund og grund om at søge og gribe mulighederne for udvikling og vækst til gavn for både virksomheder og
borgere i Frederikssund Kommune.
Det er vores ambition at være en betroet og professionel partner for alle de offentlige og private aktører, vi samarbejder med.
Har du spørgsmål til vores arbejde med erhvervsudvikling, så
hører vi gerne fra dig.

Mød et af vores medlemmer
Scan koden for at se filmen.

Morten Voss, CEO
Roth North Europe
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I Frederikssund Erhverv er vi sat i
verden for at understøtte og udvikle
det lokale erhvervsliv.
Vi tiltrækker virksomheder til det dejlige
Fjordland
Vi kæmper for at forbedre infrastrukturen og
erhvervslivets øvrige rammevilkår
Vi arbejder målrettet for et stærkt samarbejde
mellem uddannelserne og virksomhederne
Vi vejleder det lokale erhvervsliv samt
understøtter vækst og udvikling
Vi arbejder for at tiltrække bygge- og
anlægsprojekter til lokalområdet
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Konkrete projekter:
MakerVærket
DanmarksMakerskabet
Kloge Hænder
Virksomhedssafari
Girls Day In Science
Erhvervspraktik
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Mød et af vores medlemmer
Scan koden for at se filmen.
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”Uden Frederikssund
Erhverv havde der ikke været
noget samarbejde mellem
uddannelsesstederne,
grundskolen, kommunen og
erhvervslivet. De har formået
at samle os og få skabt en
fælles forståelse.”

Jeanette Hassel, HR-chef
Mountain Top

INDSATSOMRÅDE 2:

Uddannelse og arbejdskraft
Et andet indsatsområde, der ligger os meget på sinde, er uddannelse og arbejdskraft. Uden et tæt samarbejde mellem de
lokale virksomheder og de lokale uddannelser kan vi ikke opretholde det høje niveau, kommunens virksomheder lægger
for dagen.
Det er nemlig helt essentielt, at vores virksomheder kan tiltrække den nødvendige, kvalificerede arbejdskraft for at kunne
blive ved med at udvikle sig i en positiv retning. Deri ligger en
stor opgave og et fælles ansvar.
Kvalificerede medarbejdere
I Frederikssund Erhverv arbejder vi struktureret med at sikre relevante og kvalificerede medarbejdere til det lokale erhvervsliv

ved blandt andet at sætte fokus på de kompetencer, der vil blive efterspurgt på fremtidens arbejdsmarked.
At få de rette kompetencer og tilstrækkeligt med kvalificeret
arbejdskraft ind i virksomhederne vil udgøre en stigende udfordring i en lang årrække fremover – for kommune, erhvervsliv og
uddannelsesaktører.
Vi anser derfor indsatsen på dette område som helt central for
virksomhedernes og lokalsamfundets fortsatte udvikling.
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INDSATSOMRÅDE 3:

Grøn omstilling
Et tredje og særdeles vigtigt område i disse år er den grønne
omstilling. Ikke kun for klodens skyld, men også for bundlinjens
– for grøn omstilling kan sagtens være en god forretning!
Hvis man vil drive virksomhed i fremtiden, er det ikke nok at
have fokus på at tjene penge – man må også tænke i at bidrage
til en mere socialt- og miljømæssigt, bæredygtig verden. Det
kræver ofte komplicerede og langvarige omstillingsforløb, men
vi tror på, at virksomhederne er centrale aktører i den grønne
omstilling, og vi ved, at de ikke kan gøre det alene.

Først og fremmest: En strategi for grøn omstilling adskiller sig
i sin grundform ikke fra andre strategier. Man ønsker at sætte
nogle mål og definere vejen til at nå dem. Strategien kan for
eksempel indeholde grundlæggende elementer som:
•
•
•
•
•

Formål (hvorfor lægger I strategien?)
Målsætninger (hvilke konkrete mål vil I opnå?)
Målgrupper (hvem henvender strategien sig til?)
Analyse (hvor ligger muligheder og risici, og hvordan bør I
prioritere?)
Aktiviteter (hvilke aktiviteter skal sikre, at I når målene?)

Derfor hjælper vi i Frederikssund Erhverv med at fremme den
grønne omstilling ved at udvikle, drive og deltage i grønne projekter samt ved at vejlede og formidle om relevante forløb,
der fokuserer på at give virksomhederne en konkurrencefordel
gennem en grøn virksomhedsudvikling.

Typisk vil strategiplanen følges op af en handlingsplan. I mindre virksomheder kan handlingsplanen udfærdiges af ledelsen
og i større virksomheder af de respektive afdelinger – med udgangspunkt i retningslinjer fra ledelsen.

Læg en grøn strategi
Er du direktør, bæredygtigheds- eller miljøansvarlig, eller har
du på anden vis fingrene nede i den grønne dagsorden i virksomheden, kan det være en rigtig god idé at lægge en grøn
strategi. Hos Frederikssund Erhverv hjælper vi dig gerne på vej.

Du er altid velkommen til at kontakte Frederikssund Erhverv, hvis du har brug for sparring om grøn omstilling i din virksomhed.
Find mere relevant information på vores
hjemmeside.

”Den grønne omstilling
betyder rigtig meget
for Haldor Topsøe. Det
repræsenterer både
en stor udfordring,
men også en rigtig stor
mulighed for os.”

Jan Vesth-Wiersholm, Vice President
Haldor Topsøe

Mød et af vores medlemmer
Scan koden for at se filmen.
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Hvad gør vi egentlig selv for den grønne
omstilling hos Frederikssund Erhverv?
I Frederikssund Erhverv har vi nedsat en arbejdsgruppe, der
løbende arbejder med at gøre os til en del af den grønne omstilling. Vi kalder processen for ‘Projekt Grønnere Havnegade’.
Det gør vi, fordi vi gerne selv vil afprøve de ting, som vi “prædiker” og hjælper lokale virksomheder med. Det kan f.eks. være
at søge støttepuljer til energioptimering, sortere affald i de 10
fraktioner, indkøbe svanemærkede produkter – og generelt

tænke på vores adfærd. Vi har ingen hellige køer – ud over kaffemaskinen.
Vores plan er i første omgang at lave et roadmap for de tiltag,
vi ønsker at gennemføre. Efterhånden som vi gennemfører de
valgte tiltag, vil vi kommunikere om det på vores hjemmeside
og på LinkedIn. Det er vores håb, at det vil inspirere andre virksomheder til at tage fat på arbejdet med den grønne omstilling.

FREDERIKSSUND ERHVERV
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Mød et af vores medlemmer
Scan koden for at se filmen.

Johnni Falkensten,
ejer af Falkensten Vin

"Bymidteudviklingen
af Frederikssund
betyder alt. Jo flere
mennesker her er, des
flere kroner kommer
der i kassen."

INDSATSOMRÅDE 4:

Bymidteudvikling
I Frederikssund Erhverv arbejder vi på at udvikle og skabe mere
liv i de lokale bymidter. I første omgang ligger fokus på arrangementer i bymidten i Frederikssund.

sisterende borgere samt stor betydning for lokalområdets tiltrækningskraft på potentielle borgere og virksomheder udefra.

Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at detailhandlen generelt er under pres i disse år, hvilket også er tilfældet i Frederikssund. Samtidig ved vi, at detailhandlen bidrager med mange
arbejdspladser og skaber liv i bymidten.

Det er vores håb, at vi i samarbejde med detailhandlen vil lykkes med at skabe flere arrangementer og mere liv i bymidten i
de kommende år. Over tid gælder det om at samle bymidten
og skabe et tættere samarbejde mellem detailhandlen, kommunen og de øvrige erhvervs- og kulturaktører i nærområdet.

Vi ser derfor bymidteudvikling som et væsentligt indsatsområde, som dels har stor betydning for de lokale detailhandlende,
men som også i høj grad er væsentligt for arbejdet med bosætning. En attraktiv og indbydende bymidte har værdi for de ek-

Vores holdning er, at vi er nødt til at gøre en aktiv indsats, selv
om det er svært. Velfungerende bymidter med liv er afgørende
for den enkelte erhvervsdrivende, men i høj grad også for den
samlede udvikling af lokalområdet.
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INDSATSOMRÅDE 5:

Bosætning
I sommeren 2021 vedtog byrådet i Frederikssund Kommune en
ny bosætningsstrategi, der danner rammen for indsatsen med
at tiltrække flere borgere og virksomheder til vores område.
Som et led i eksekveringen af den ambitiøse strategi er Frederikssund Erhverv aktivt involveret i en række af handlingsplanens konkrete tiltag.
For det lokale erhvervsliv er indsatsen for øget bosætning vigtig, fordi det understøtter indsatsen for at tiltrække tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. Omvendt er et blomstrende
erhvervsliv centralt for en succesfuld bosætningsindsats. Mange tilflyttere vil uden tvivl gerne have mulighed for at arbejde
lokalt, og det skal vi muliggøre i samarbejde med virksomhederne.
Frederikssund Kommune vil være kendt for sine attraktive rammer for borgere og virksomheder. Målet er at være den fore-

trukne bosætningskommune for borgere, som ønsker at bo og
leve i naturnære og levende byer og lokalsamfund.
Vi er det blågrønne fjordland tæt på hovedstaden og centralt i
regionen med mange arbejdspladser, uddannelsesmuligheder
og oplevelser.
Her kan man bosætte sig i et velfungerende lokalsamfund,
hvor der er dynamiske læringsmiljøer, som tilgodeser børns
trivsel, udvikling og læring, hvor der er kort vej til gode uddannelses- og karrieremuligheder – både lokalt og regionalt – og
hvor rammerne for erhvervslivet og skabelsen af nye arbejdspladser hele tiden videreudvikles.
Frederikssund Kommune skal med andre ord vokse, og endnu
flere skal have lyst til at bosætte sig i kommunen. Det konkrete
mål er, at vi i 2050 skal være 65.000 indbyggere.

Julie Feldborg Staal, indehaver
Realmæglerne i Frederikssund

Mød et af vores medlemmer
Scan koden for at se filmen.
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”Det er vigtigt for lokalsamfundet,
at der arbejdes på tiltrækning
af nye virksomheder. Nye
virksomheder i kommunen giver
nye tilflyttere, som skal have både
job og bopæl i kommunen.”
Julie Feldborg Staal, indehaver
Realmæglerne i Frederikssund
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FNs verdensmål
Den måde, verdensøkonomien har udviklet sig på de sidste årtier, har
skabt et overforbrug af klodens ressourcer, og det er derfor nødvendigt,
at vi finder tilbage til en mere bæredygtig udvikling, der ”imødekommer nutidens behov uden at kompromittere de kommende generationers evne til at imødekomme deres egne behov” (Brundtlandkommissionen, 1983).
Vedtagelsen af FNs verdensmål i 2015 genbekræfter, hvor afgørende
dette fokus er.
Hvis man vil drive virksomhed i fremtiden, bliver man med andre ord
nødt til at omstille sig. Det handler ikke kun om økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, men også social bæredygtighed.
I Frederikssund Erhverv hjælper vi med at skubbe på den grønne omstilling ved at vejlede virksomheder, der ønsker at gennemgå en bæredygtig transformation. Derudover udvikler, driver, henviser og deltager vi i
relevante projekter, der fokuserer på at give virksomheder en konkurrencefordel gennem bæredygtig virksomhedsudvikling.
Vi skal naturligvis også tage vores egen medicin, og derfor har vi udvalgt otte af FNs verdensmål, som vi arbejder aktivt med. De otte mål
danner den strategiske ramme for vores samlede indsats for det lokale
erhvervsliv.

FREDERIKSSUND ERHVERV
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MÅL 4: KVALITETSUDDANNELSE
Frederikssund Erhverv arbejder på at skabe et tæt samarbejde mellem uddannelsessystemet og erhvervslivet, så vi får uddannet fremtidens arbejdskraft med de fornødne,
efterspurgte kompetencer.

MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI
Der er mange muligheder for at etablere vedvarende energianlæg i Frederikssund,
og Frederikssund Erhverv arbejder aktivt med at samle offentlige og private aktører i
etableringen af sådanne partnerskaber.

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
Frederikssund Erhverv har kompetencerne til at vejlede virksomheder i den grønne
omstilling og samarbejder med både offentlige og private aktører for at hjælpe virksomhederne på dette område.

MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
For at øge mulighederne for innovation blandt virksomhederne i Frederikssund Kommune vedligeholder og udvider Frederikssund Erhverv sit netværk blandt lokale, regionale og nationale uddannelsesinstitutioner og andre aktører. I Frederikssund Erhverv
støtter vi virksomhederne i deres samarbejde med relevante vidensinstitutter, da det
ofte kræver støtte i starten, før innovationen finder sted. For at sikre den rette infrastruktur – både fysisk og digitalt – søger Frederikssund Erhverv i samarbejde med erhvervslivet at påvirke lokale, regionale og nationale beslutningstagere til at prioritere
investeringer i Frederikssundsområdet.

MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
Attraktive by- og landsamfund skaber grobund for at tiltrække ressourcestærke borgere, der udvider mængden af kvalificeret arbejdskraft i lokalområdet, som kan være
med til at skabe vækst og udvikling i Frederikssund Kommunes virksomheder. Frederikssund Erhverv arbejder tæt sammen med den lokale forvaltning og de lokale virksomheder, så vi sammen udvikler lokalområdet i en bæredygtig retning.

FREDERIKSSUND ERHVERV

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Frederikssund Erhverv har siden oprettelsen arbejdet kontinuerligt på at omstille erhvervslivet til bæredygtig drift. Gennem projekter i ambitiøse partnerskaber søger Frederikssund Erhverv at vejlede og inspirere erhvervslivet til at udforske de konkurrencemæssige fordele, der ligger i den grønne omstilling.

MÅL 13: KLIMAINDSATS
Med Roskilde Fjords centrale beliggenhed i lokalområdet er Frederikssund Kommune
meget udsat for oversvømmelser, hvilket kan have store helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser. Frederikssund Erhverv arbejder for at få integreret klimatilpasningsløsninger i lokale, regionale og nationale politikker – og indgår i planlægning og udvalg – i
det omfang, det giver mening – for at sikre, at Frederikssund Kommune kan modstå klimaforandringerne. Derudover bidrager Frederikssund Erhverv også til forståelsen for klimaudfordringerne gennem vores koordinerende rolle i skole-virksomhedssamarbejdet.

MÅL 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING
Frederikssund Erhvervs primære funktion er at få de store tandhjul i det offentlige, det
private og blandt vidensinstitutioner og NGO’er til at bevæge sig i en bæredygtig retning
– sammen. Frederikssund Erhverv indtager ofte rollen som udvikler, igangsætter og koordinator i større udviklingsprojekter, der skubber på en bæredygtig udvikling.
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Frederikssund Erhverv – vi er her for dig!
I Frederikssund Erhverv vil vi skabe de bedst mulige betingelser
for at drive virksomhed, bo og studere i Frederikssund Kommune. Sammen med erhvervslivet griber vi de nye muligheder, der
opstår – til gavn for både virksomheder og borgere.
Vores ambition er at være en betroet og professionel samarbejdspartner for alle offentlige og private aktører i kommunen.
Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre, hvad vi kan
gøre for din virksomhed!
Bliv en del af kommunens stærkeste erhvervsfællesskab
Som medlem af Frederikssund Erhverv støtter du op om det
lokale erhvervslivs udvikling. Du får blandt andet adgang til

spændende arrangementer, faglige netværk, sparring og en
række andre ydelser, der bidrager til din virksomheds vækst og
udvikling.
I Frederikssund Erhverv dækker vi det samlede erhvervsliv i
Frederikssund Kommune, uanset om din virksomhed ligger i
Skibby, Frederikssund, Slangerup eller Jægerspris.
Vores medlemmer er fra alle brancher og spænder fra de største arbejdsgivere med flere end 500 ansatte til en lang række
små og mellemstore virksomheder.

FREDERIKSSUND ERHVERV
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Frederikssund Kommune har det hele:
Konkurrencedygtige virksomheder
Et attraktivt arbejdsmarked med mening
Uddannelser, natur og kulturliv i Fjordlandet
En attraktiv bosætningskommune med sociale fællesskaber
En del af Greater Copenhagen med 4 mio. indbyggere

Bliv medlem i dag. Scan koden
for at se dine medlemsfordele,
dine erhvervskolleger og dine
netværksmuligheder.

Havnegade 5A
3600 Frederikssund
Telefon: +45 4731 3701
Mail: info@frederikssunderhverv.dk
www.frederikssunderhverv.dk

• 17707 • www.jsdanmark.dk
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