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1. Aftalens indhold
Denne aftale udstikker rammerne for et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde
Handel, gældende fra 1. januar 2017 - 31. december 2017.
Aftalen oplister fælles indsatsområder, initiativer og projekter, der skal arbejdes med i aftalens
løbetid.
2. Aftalens parter
Aftalen er indgået mellem Roskilde Kommune (Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering)
og Roskilde Handel.
3. Aftaleperiode
Rammeaftalen gælder for 2017, men det tilsigtes at aftalen bliver fortløbende, herunder en
hensigtserklæring om en udbygning af aftalen også efter 2017. Indeværende aftale tages op til
revision i december 2017. Aftalen kan af begge parter opsiges med 1 måneds skriftlig varsel.
4. Baggrund
Roskilde Handel blev stiftet i 1857 og hed den gang Roskilde Handelstandsforening. Roskilde
er i dag Sjællands stærkeste handelsby ud over hovedstaden. I Roskilde findes ca. 300
detailhandlere, som er fordelt i midtbyen samt i et indkøbscenter. Ca. 225 er medlemmer af
Roskilde Handel.
Foreningens formål er at arbejde for at skabe de bedste vilkår for detailhandlen i Roskilde By,
varetage handelslivets interesser udadtil overfor andre organisationer og offentlige
institutioner mv. samt markedsføring af arrangementer og øvrige brandingstiltag.
Roskilde Kommune er en vækstkommune, som bl.a. er begunstiget med en række attraktive
uddannelsesinstitutioner, en god geografisk placering med et stort opland samt en attraktiv
bymidte med en differentieret butikssammensætning. I perioden 2012 – 2014 blev Roskilde
kåret som Danmarks Bedste Handelsby. I 2016 blev Roskilde kåret som Danmarks bedst
markedsførte handelsby.
5. Formål
Nærværende aftale mellem Roskilde Kommune og Roskilde Handel skal understøtte
udmøntningen af en række politisk vedtagne dokumenter bl.a. Roskilde Kommunes Erhvervsog Vækstpolitik 2016-2019 og turismepolitikken 2012-2018. Aftalen skal hjælpe med til at
omsætte kommunens og detailhandlens overordnede strategier samt ønskede vækstspor til
konkrete initiativer med vækst for øje.
Aftalen skal styrke detailhandlens konkurrencesituation via konkrete samarbejdsprojekter og
initiativer såsom strategisk branding. Ligeledes vil aftalen sikre Roskilde Handel fortsat stor
synlighed i den kommunale forvaltning.
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Aftalen skal sikre vedholdende og tæt kontakt mellem parterne. Samtidig skal aftalen være
med til at synliggøre de mange samarbejdsflader, der eksisterer de to parter imellem.
En væsentlig driver for fremtidig vækst er proaktiv og dynamisk byudvikling med fokus på
optimale rammer for byfortættelse, detailhandel og turisme. Derfor skal nærværende aftale
hjælpe med at sætte øget fokus på en styrkelse af midtbyens fysiske oplevelsesrum, mhp. at
skabe permanent liv og handel i byen, i tæt samarbejde med byens øvrige aktører.

6. Initiativer og aktiviteter
Med nærværende rammeaftale forpligtes begge parter til at gøre en aktiv indsats for at
stimulere og medvirke til udviklingen af detailhandlen ved at tænke hinanden ind i diverse
projekter, aktiviteter og initiativer. Aftalen har fokus på nedenstående initiativer med et
detailhandelsorienteret fokus, hvis udvikling løbende vil blive drøftet:
•

Roskilde Kommune faciliterer adgang til en fast kontaktperson i Forvaltningen, som
handlens aktører kan henvende sig til vedr. overordnede spørgsmål, som ikke kan
adresseres andre steder i forvaltningen. Henvendelser om konkrete driftsspørgsmål
rettes direkte til relevante chefområder.

•

Fælles, opsøgende salgsarbejde med henblik på tiltrækning af ønskede nye butikker,
kæder mv., som kan indgå i den fortsat diversificerede butikssammensætning i
midtbyen.

•

I foråret 2017 afholder partnerne et VIP-arrangement for særligt indbudte
repræsentanter for kædebutikker mv., som endnu ikke har afdeling i Roskilde
Kommune.

•

Roskilde Kommunes gågaderegulativ skal revideres, forventet vinter 2016/2017.
Regulativet omhandler retningslinjerne for bl.a. skiltning i midtbyen. Partnerne tilbyder
indgå i en fælles dialogen omkring arbejdet med revisionen.

•

Partnerne indgår en gensidig forpligtelse om løbende orientering og koordinering af
projekter, events og strategiske tiltag, som kan have indflydelse på modpartens
arbejde.

•

Parterne skal arbejde for at afholde en række tematiserede møder, workshops,
studieture mv. med og for detailhandlens aktører om f.eks. detailhandelsudvikling.
Arrangementernes indhold aftales ad hoc.

•

Parterne fortsætter i 2017 et forløb om udvikling af detailhandlen i Roskilde bymidte,
opstartet i november 2016. Forløbet er faciliteret af COWI og indbefatter bl.a..
workshops med deltagelse af et særligt nedsat udvalg med en række repræsentanter
fra handelslivet i Roskilde bymidte.
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•

Parterne har fortsat fokus på at indhente og benytte data om kommunens detailhandel,
herunder omsætningstal, dækningsgrad mv., til at følge udviklingen i forhold til de
andre kommuner, konkurrenter og aktører, og agere på tendenser til ændringer i den
positive fremgang med f.eks. målrettede markedsføringstiltag.

•

Med afsæt i detailhandelsanalysen fra februar 2016 udarbejdes februar 2017 et
Detailhandelsbarometer for Roskilde, Jyllinge og Viby, som vil vise udviklingen i
detailhandlens omsætning for 2014, 2015 og 2016. Barometret giver mulighed for at
foretage benchmarking mod andre, sammenlignelige byer samt at analysere på
generelle handelstendenser. Barometret udarbejdes ligeledes for 2017 og 2018.

•

Roskilde Kommune er aktivt involveret i det nationale Åben Skole-projekt, hvis formål
er at knytte virksomheder og folkeskoler tættere sammen. Roskilde Kommune
fokuserer på udskolingselever (7. - 9. klasse), som via skolesamarbejder med
virksomheder, herunder detailhandlen, kan få indblik i karrieremuligheder inden for det
merkantile erhvervsliv og følgelig vælge en uddannelse på erhvervs- og
produktionsskoler. Åben Skole-samarbejder med lokale detailhandlere kan derfor
tænkes ind i aftalen med Roskilde Handel. Eventuelle samarbejder aftales løbende og
bilateralt med interesserede detailhandlere.

7. Organisering
Aftalen er politisk forankret i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, hvor begge parter
er repræsenteret. Aftalen og de afledte resultater evalueres på udvalgets sidste møde i 2017.

Aftalen er indgået og underskrevet d. XX 2017

______________________
Svend Overgaard
Fmd., Roskilde Handel

______________________
Lars Lindskov
Fmd., Udvalget for Vækst, Erhverv
og Globalisering
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