Initiativer og aktiviteter i 2016 – evaluering af indsatser i
samarbejdsaftale mellem Roskilde Handel (RH) og Roskilde (RK)
Indsats i samarbejdsaftalen: RK faciliterer adgang for RH til en fast kontaktperson i kommunens
Erhvervsafdeling. Handelslivets aktører kan henvende sig til vedkommende vedr. overordnede
spørgsmål, som ellers ikke kan adresseres andre steder i kommunen. Henvendelser om konkrete
driftsspørgsmål rettes fortsat direkte til medarbejderne indenfor de pågældende, vanlige
chefområder.
Status: Erhvervsafdelingen har faciliteret en fast key account manager, som RH kan kontakte ved
overordnede spørgsmål. Der blev i 2016 op til den tidligere formands for RH fratræden afholdt
månedlige status- og udviklingsmøder partnerne imellem. Mødefrekvensen mellem RK og den nye
formand for RH har mere være foretaget på adhoc-basis.
Indsats i samarbejdsaftalen: RK faciliterer adgang for RK til en fast kontaktperson i både Veje og
Grønne Områder samt i Kultur & Idræt, som løbende skal orientere RH om væsentlige tiltag, der
kan have betydning for handelslivet. Henvendelser om konkrete driftsspørgsmål rettes fortsat
direkte til medarbejderne indenfor de pågældende, vanlige chefområder.
Status: Der blev i 2016 op til den tidligere formands fratræden afholdt månedlige status- og
udviklingsmøder parterne imellem. Den nye formand for RH har ønsket møderne afholdt på mere
adhoc basis..
Status: RH har i årets løb været i tæt dialog med Veje og Grønne Områder vedr. julebelysning i
midtbyen for julen 2016 samt med Kultur og Idræt vedr. Lysfesten på Kulturstrøget i oktober 2016.
Indsats i samarbejdsaftalen: RK og RH arbejder hen imod at afholde en række tematiserede
møder med detailhandlens aktører. Disse møders indhold defineres efter aftalens indgåelse.
Status: Et forløb om udviklingen af detailhandlen i Roskilde Bymidte er opstartet i november 2016
med afholdelse af workshop, faciliteret af COWI og med 8 repræsentanter fra handelslivet i
Roskilde by og Ro’s Torv. Ultimo november 2016 skal gruppen på studie- og inspirationstur til Vejle
og Flensburg. Tiltaget fortsætter i 2017 med en workshop.
Indsats i samarbejdsaftalen: RK og RH fortsætter indsatsen med at tilvejebringe data om
kommunens detailhandel, herunder omsætningstal for dermed løbende at kunne følge udviklingen
i forhold til de andre kommuner, konkurrenter og aktører. Dette sker i forlængelse af COWIs
udarbejdede detailhandelsanalyse og handelsbarometer.

Status: COWIs detailhandelsanalyse er afsæt for et kommende, 3-årigt detailhandelsbarometer for
den lokale handel i Roskilde by inkl. Ro’s Torv (samt Viby Cityforening og Jyllinge Butikscenter).
Barometret forventes færdigt d. 20. februar 2017 og vil indeholde et benchmarkingværktøj til brug
for komparative analyser af forholdene for andre, sammenlignelige handelsbyers detailhandel.
Øvrige tiltag:
•

2. udgave af BR: Business Roskilde, udgivet i august 2016, havde detailhandlen i Roskilde
bymidte som tema, med interviews med bl.a. Emmery’s, Caseus og Gourmethjørnet.

•

Planlægningsarbejdet med at tiltrække detailkæder, som ikke endnu har en afdeling i
Roskilde Kommune, er igangsat pr. november 2016. Der planlægges afholdt et større VIParrangement for detailkædedirektører på borgmesterniveau i foråret 2017

•

UVEG har på udvalgsmødet den 8. april 2016 med baggrund i bl.a. samarbejdsaftalen
bevilget 100.000 kr. til Roskilde Handel til igangsættelse af ”Det virtuelle handelsakademi”.

•

UVEG har på udvalgsmødet den 8. april 2016 med baggrund i bl.a. samarbejdsaftalen
bevilget 200.000 kr. til at Roskilde Handel og Visit Roskilde i forbindelse afholde af
juleaktiviteter og julemarked i forbindelse med julen 2016.

