KOMMISSORIUM
(UDKAST)
for udvalget

VÆKST, ERHVERV OG GLOBALISERING (§17 stk. 4)

For perioden 1.januar 2018 – 31.december 2021

_________________________________________________________________________________
30. januar 2018
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Baggrund
Roskilde Kommune har de seneste fire år (2014-2018) haft et §17 stk. 4 udvalg, benævnt udvalget for Vækst,
Erhverv og Globalisering. Udvalget har i perioden afholdt 26 møder på forskellige lokationer rundt om i kommunen.

I forbindelse med konstitueringen til det nye Byråd blev det besluttet, at udvalget for Vækst, Erhverv og
Globalisering skulle fortsætte i den kommende valgperiode (1. januar 2018 – 31. december 2021). Til brug for det
er der udarbejdet dette kommissorium:
Formål
Udvalget for Erhverv, Vækst og Globalisering er nedsat med henblik på, at:
-

At skabe den gode dialog mellem Roskilde Kommune og en række toneangivende erhvervsorganisationer
mhp., at sikre udviklingen af gode vækstbetingelser for virksomheder og turistaktører.

-

At skabe/tiltrække flere arbejdspladser, og understøtte at flere turister besøger destinationen

-

At sikre et højt niveau på den kommunale erhvervs- og turismeservice.

-

At formulere Roskilde Kommunes fremtidige strategier og politikker indenfor erhverv, turisme og
globalisering, og igangsætte projekter og initiativer i relation hertil.

Opgaver og ansvarsområder
Udvalget refererer til - og har indstillingsret til Økonomiudvalget. Udvalget har kompetencer til at igangsætte
projekter, og initiativer indenfor rammerne af Erhvervs- og Vækstpolitikken og Turismepolitikken. Udvalget
sekretariatsbetjenes af Erhvervsafdelingen. Udvalget arbejder således med nogle meget centrale og brede
politiske dagsordener, som berører andre politiske udvalg. Det er der forsøgt taget højde for ved den særlige
mødestruktur og sammensætning, som er beskrevet nedenfor.

Sammensætning
Udvalget består af ialt 5 udpegede politikere fra Roskilde Byråd. For at sikre en bred politisk repræsentation i
udvalget, skal der udover Det Konservative Folkeparti medlem (som har formandsposten) også udpeges en
repræsentant fra Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.
Herudover tilbydes følgende en plads i udvalget:
-

1 virksomhedsrepræsentant fra Dansk Industri
1 virksomhedsrepræsentant fra Dansk Erhverv
1 virksomhedsrepræsentant fra Dansk Byggeri
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-

1 virksomhedsrepræsentant fra Håndværksrådet
1 virksomhedsrepræsentant fra de finansielle aktører (banker, realkredit, kapitalfonde)
1 repræsentant fra Roskilde Campus (foreningen af uddannelsesinstitutioner i Roskilde)
1 fagforeningsrepræsentant (udpeget af det lokale Beskæftigelsesråd)
Formanden for Erhvervsforum Roskilde
Formanden for Roskilde Handel
Formanden for turistaktørforeningen

Udvalget kan invitere andre aktører, eksperter eller lign. til deltagelse i møderne, såfremt dette skønnes at være
nødvendigt. Andre deltagende aktører end de ovenstående vil dog ikke have stemmeret.
På et af udvalgets første møder vælges en næstformand blandt de ikke politiske repræsentanter. Roskilde
Kommunes Kommunaldirektør og Erhvervschef deltager i møderne.
Økonomi og organisatorisk placering
I forbindelse med budgetaftalen 2018 er der afsat en økonomisk ramme på 4 mio. kr. til udmøntning i udvalget.
Heraf er følgende beløb øremærket til nedenstående emner:
•
•
•

0.5 mio. kr. pr. år til understøttelse af AlleTidersRoskilde-markedsføringen. Budget udmøntes af presse -og
kommunikationschefen i Roskilde Kommune.
1 mio. kr. pr. år skal målrettes indsatser der understøtter udvikling, fremme og tiltrækning af greentech,
grønne og klimavenlig tiltag, projekter og erhverv.
1 mio.kr pr. år er øremærket en bedre erhvervsservice.

Resterende frie økonomiske midler kan udvalget uddele til lokale virksomheder og organisationer, som arbejder for
at fremme kommunens vedtagne politikker. Udvalget skal tilrettelægge en ansøgningsprocedure som er offentligt
kendt og i lighed med andre politiske udvalg kan der arbejdes med et par årlige uddelinger. Dette tilrettelægger
udvalget selv.
Udvalget refererer til - og har indstillingsret til Økonomiudvalget. Udvalget har kompetencer til at igangsætte
projekter, og initiativer indenfor rammerne af Erhvervs- og Vækstpolitikken og Turismepolitikken. Udvalget
sekretariatsbetjenes af Erhvervsafdelingen.
Mødestruktur og form
Der afholdes fem ordinære UVEG - møder om året (februar, april, juni, september, december).
Møderne afholdes på fredage fra 8.00 – 10.00
Det tilstræbes, at møderne afholdes på forskellige lokaliteter rundt om i Roskilde Kommune, det kan være på en
privat/offentlig virksomhed eller på en videns - og uddannelsesinstitution. I løbet af udvalgets første to funktionsår
er det hensigten at arrangeres en studietur, enten separat eller i forbindelse med et af de ordinære møder.
Udvalget er ansvarlig for, at der udarbejdes en årlig status på opnåede resultater og indsatser, som forelægges
økonomiudvalg og byråd. Første gang med afrapportering ultimo 2018.
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Fællesmøder (udover de ordinære UVEG-møder)
Derudover inviteres UVEG´s medlemmer til deltagelse i følgende fællesmøder, hvor hensigten er at styrke de
tværgående sammenhænge, som er på erhvervsområdet:
To årlige fællesmøder omhandlende temaer indenfor beskæftigelse og arbejdskraft.
Udover UVEG´s medlemmer inviteres følgende:
- To fagforeningsrepræsentanter (udpeges af det lokale beskæftigelsesråd)
- Formanden for Økonomiudvalget (Borgmesteren)
- Formanden for Skole- og Børneudvalget
- Formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget
Et årligt fællesmøde omhandlende temaer indenfor klima, infrastruktur og miljø/teknik området.
Udover UVEG´s medlemmer inviteres følgende:
Formanden for Økonomiudvalget (Borgmesteren)
Formanden for Plan- og Teknikudvalget
Formanden for Klima- og Miljøudvalget
Formanden for Klimarådet
Fællesmøderne afholdes som aften/fyraftensmøder og har en varighed af to timer.
UVEG skal lave en årsplan for alle deres møder, så de er koordineret med øvrige politiske møder.

