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Forord 
Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overens-
stemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i 
kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at 
der skal være sammenhæng mellem boligudbygning og 
udbygning af arbejdspladser, og sammenhæng mellem 
befolkningsudvikling og kapacitet i de kommunale ydelser. 
Balanceret udvikling betyder også at tænke bæredygtigt.  
 
Derfor investerer Allerød Kommune i projekter som 
Bæredygtig Bundlinje, der handler om energi- og 
ressourceoptimering af kommunens private virksomheder. 
Derved sikrer vi ikke bare nutidens men også fremtidens 
Allerød.  
 
Allerød Kommunes skal fortsat være en attraktiv kommune 
at drive virksomhed i. Vi skal aktivt understøtte udviklingen af 
det lokale og regionale erhvervsliv, og virksomhederne skal 
opleve kommunen som en medspiller, hvor højt 
serviceniveau og åben dialog er kernebegreber.  
 
I takt med at den internationale konkurrence intensiveres, er 
der brug for fælles initiativer, som sikrer væksten og skaber 
arbejdspladser i regionen som helhed. Vores partnerskab i 
Greater Copenhagen skal være med til at nedbryde 
grænserne mellem kommuner, regioner og lande og skabe 
et stærkt samarbejde, der kan sikre vækst og nye 
arbejdspladser.  
 
Med denne erhvervspolitik anerkender Allerød Byråd, at 
kommunen har betydning for erhvervslivets udvikling, og at 
erhvervslivet har betydning for kommunens udvikling. Allerød 
kommunes erhvervspolitik skal være med til at understøtte, 
at vi har et fælles ansvar for at sikre grøn vækst og 
arbejdspladser. 
 
Erhvervspolitikken er forankret i Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget, mens opgaverne er placeret i 
Forvaltningen.  
 
På vegne af Allerød Byråd   
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
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Erhvervspolitikkens rammer- fælles 
om grøn vækst og arbejdspladser 
 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har på baggrund af 
dialogen med det lokale erhvervsliv, samt kommunale og 
regionale initiativer på erhvervsområdet, valgt at sætte fokus 
på seks indsatsområder i Allerød Kommunes nye 
erhvervspolitik. Det er centrale områder, som skal sikre 
udviklingen for både det lokale- og regionale erhvervsliv. 
 
Den dialogbaserede tilgang til erhvervslivet har været 
afgørende for at få viden og generere ideer til politikkens 
indsatsområder. Dialogen skal også fremadrettet være med 
til at skabe ejerskab til realisering og udmøntning af 
politikken. De seks indsatsområder er: 
 
 
• Serviceorienteret myndighedsbehandling og gode 

rammevilkår for erhvervslivet 
 

• Målrettet virksomhedsindsats 
 
• Tæt dialog og partnerskaber med erhvervslivet  
 
• Stærk erhvervsservice 
 
• Aktiv partner i Greater Copenhagen  
 
• Offentligt/privat partnerskab om bæredygtighed og 

CO2-reduktion  

 
 
Ved at fokusere på ovennævnte indsatsområder ønsker 
Allerød Kommune at skabe en klimavenlig erhvervspolitik, 
som er bundet i et tværkommunelt- og regionalt 
erhvervssamarbejde, og tiltrække ny arbejdskraft til 
kommunen. 
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Erhvervspolitikkens indsatsområder 
 
Erhvervspolitikken tager udgangspunkt i Allerød Kommunes 
overordnede mål om at være en attraktiv kommune at bo, 
arbejde og drive virksomhed i. Hvert område har hver sine 
prioriterede mål, som kommunen vil fokusere på. 
Indsatsområderne skaber de rammebetingelser, som har 
afgørende betydning for både at tiltrække virksomheder til 
kommunen og fastholde eksisterende.  
 
Rammebetingelserne skal gøre det nemt og attraktivt at drive 
forretning i kommunen, samt tilbyde virksomhederne grønne 
løsninger og partnerskaber. I det følgende er der en mere 
detaljeret beskrivelse af indsatsområderne og de 
dertilhørende mål. 
 

I. Serviceorienteret 
myndighedsbehandling og gode 
rammevilkår for erhvervslivet 
 
Kommunens erhvervsrelaterede myndighedsopgaver er en 
central del af virksomhedernes rammebetingelser. Det drejer 
sig blandt andet om fastsættelse af afgifter og gebyrer og 
behandling af virksomhedernes forskellige ansøgninger. Den 
fysiske planlægning med udformning af lokalplaner og 
udlægning af erhvervsarealer, anlæggelse samt 
vedligeholdelse af infrastruktur, den kollektive trafik mv. er 
ligeledes vigtig for erhvervslivet.  
 
Allerød Kommune vil: 

 
1. Fastholde et højt serviceniveau  

Et fremtrædende punkt i kommunens erhvervspolitik er, at 
udøvelse af kommunens myndighedsopgaver overfor 
erhvervslivet foregår kvalificeret, hurtigt og fleksibelt indenfor 
den politisk fastlagte ramme og har et højt serviceniveau. 
Store som små virksomheder skal opleve en åben og 
løsningsorienteret dialog med kommunen, hvor deres 
udfordringer bliver mødt med høj kvalitet i sagsbehandlingen.  
 
• Handling, kontinuerligt 

Bevare en tæt dialog med erhvervslivet, således at 
virksomheder i konkrete sager fortsat oplever en 
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stærk servicekultur. De skal mødes med 
forudsigelighed i sagsbehandlingen og nem adgang 
til de rette myndigheder. Forvaltningen sørger for, at 
sagsbehandling i relation til forskellig lovgivning 
koordineres. I den forbindelse udpeges der en 
projektkoordinator i større komplicerede sager. 

 
• Handling, kontinuerligt 

Synliggøre kommunens erhvervs- 
politik, erhvervsområder, erhvervsservice og udbud 
på kommunens hjemmeside og henvise til rette 
områder i Forvaltningen eller til andre relevante 
hjemmesider. 

 
2. Opretholde et konkurrencedygtigt omkostningsniveau 

Kommunens myndighedsopgaver skal udbydes til en 
konkurrencedygtig pris. Vi skal have øje for, at kommunen 
skal kunne agere på et konkurrencepræget marked, og at 
virksomhedernes omkostninger i forbindelse med 
myndighedsopgaver skal holdes på et rimeligt niveau. 
Byrådet fastlægger i forbindelse med budgetlægningen 
størrelsen på eksempelsvis byggesagsgebyrer. Gebyrerne 
fastlægges således, at de er konkurrencedygtige i forhold til 
sammenlignelige kommuner. 
 
3. Forbedre erhvervsområder 

De allerede eksisterende erhvervsområder i Allerød 
Kommune skal forbedres så erhvervslivets 
behov og ønsker medtænkes i den fysiske planlægning af 
områderne, i trafikbetjeningen m.v. 

 
II. Målrettet virksomhedsindsats  
 
Den virksomhedsrettede indsats betyder, at kommunens 
jobcenter skal være en aktiv medspiller i sikring af et 
velfungerende arbejdsmarked. Jobcentret skal løbende være 
i dialog med lokale virksomheder og yde en jobservice, som 
tilvejebringer dels viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, 
herunder rekrutteringsbehov, dels relevante jobordrer/tilbud 
til jobcentrets målgrupper. Virksomhederne skal have 
adgang til velkvalificeret arbejdskraft på en nem og 
ukompliceret måde. Det skal virke som incitament for at 
benytte kommunens jobcenter som aktiv samarbejdspartner, 
når arbejdskraft skal rekrutteres og opkvalificeres. 
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Jobcentrets virksomhedsindsats skal samtidig understøtte 
den beskæftigelsesindsats, der tilrettelægges og 
iværksættes i forhold til den enkelte målgruppe. 
 
Allerød Kommune vil: 

 
1. Tæt kontakt og dialog med lokale virksomheder 

Jobcentret skal fungere som proaktiv og systematisk hjælp til 
rekruttering af arbejdskraft. Det skal også være 
samarbejdspartner i forhold til uddannelse, opkvalificering og 
fastholdelse af medarbejdere i forbindelse med blandt andet 
længerevarende sygemelding. 
 
• Handling, kontinuerligt  

Allerød Kommune skal løbende etablere nye 
samarbejder med virksomheder om rekruttering, 
fastholdelse eller virksomhedsrettet aktivering. 
Resultatmålet for 2015 er etablering af samarbejde 
med 25 virksomheder, som ikke tidligere har 
samarbejdet med Jobcenter Allerød om 
beskæftigelsesindsatsen.  

 
• Handling, kontinuerligt  

Fokusere på tæt kontakt med virksomheder med 
henblik på at fremskaffe nye beskæftigelses-
muligheder- og tilbud for ledige. Det afgørende for 
at der skabes succes med den borgerrettede 
indsats, er et tæt samspil med virksomhederne om 
formidling og rekruttering, oprettelse af løntilskuds-
pladser, praktikpladser, mentorordninger, fleksjob, 
fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, 
virksomhedsrevalidering mv. 

 
2. Levere professionel service  

Jobcentrene skal levere en professionel service til 
virksomhederne, så virksomhederne oplever, at Jobcentrets 
henvendelser er koordinerede, at det er nemt at samarbejde 
med jobcentret, og at de får en god service og hjælp i 
samspillet med jobcenteret.  
 
• Handling, kontinuerligt 

Sikre en hurtig og kompetent servicering og 
understøtning af virksomhedernes efterspørgsel 
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efter rådgivning om rekruttering og formidling af 
egnede kandidater. 

 
3. Opkvalificere ledige og ansatte 

Allerød Kommune skal arbejde målrettet på at opkvalificere 
både ledige og allerede ansatte i de kommende år, hvis det 
på sigt skal lykkes at sikre virksomhederne kvalificeret 
arbejdskraft. Jobcentret skal opkvalificere flest mulige af dets 
målgrupper, så de kan få andel i jobåbningerne og dermed 
blive løftet ud af offentlig forsørgelse. Det skal ske i et 
gensidigt forpligtende samarbejde med virksomhederne og 
gennem en ærlig og konkret rådgivning i forhold til 
kompetenceafklaring af borgerne. 
 
• Handling, kontinuerligt 

Have fokus på synliggørelse af ledige stillinger. 
Jobcentret vil arbejde målrettet på udbredelse af 
kendskab til og anvendelse af Jobnet.dk.  

 
• Handling, kontinuerligt 

Rette aktiveringsindsatsen mod virksomhedernes 
jobåbninger.  

 
• Handling, kontinuerligt 

Fremskaffe virksomhedsrettede tilbud til borgere, 
som har andre problemer end ledighed via 
etablering af virksomhedscentre, samt at medvirke 
til etablering af job på særlige vilkår, herunder 
særligt at skabe kontakt til socialøkonomiske 
virksomheder  
 

• Handling, kontinuerligt 

Opkvalificere og omskole ledige for at imødekomme 
behovet for kvalificeret arbejdskraft -eventuelt via 
jobrotationsprojekter.  

 

III. Tæt dialog og partnerskaber med 
erhvervslivet  
 
Den tætte dialog med de lokale virksomheder og indgåelse 
partnerskaber med disse er højt prioriteret i Allerød 
Kommune. Vi skal være en attraktiv kommune at drive 
virksomhed i og derfor levere en klar og inviterende 
kommunikation, så erhvervslivet føler sig hørt.  
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Allerød Kommune vil: 
 
1. Fortsætte den tætte dialog 

Vi stræber efter at opretholde den hidtidige dialog med 
erhvervslivet, hvor udgangspunktet har været konkret dialog 
om specifikke forhold. Det har fungeret tilfredsstillende for 
erhvervslivet, hvorfor vi tager afsæt i nuværende praksis. 
 
• Handling, kontinuerligt 

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal 
afholdes et større fællesmøde, eventuelt i form af 
nytårskur, hvor virksomhedsledere fra hele 
kommunen inviteres. 

 
• Handling, kontinuerligt 

Udvalget skal tage stilling til, om et årligt 
velkomstbrev, for eksempel forud for nytårskuren, 
skal sendes til nye eller nyetablerede virksomheder 
i Allerød. Velkomstbrevet skal blandt andet 
indeholde praktiske oplysninger om forhold 
vedrørende drift af virksomhed i Allerød Kommune. 

 
• Handling, kontinuerligt 

Årligt temamøde med lokale håndværkere samt 
løbende dialogmøder med erhvervs- og 
handelsforeninger og udvalget. 

 
2. Styrke partnerskaber og etablere nye 

Vi vil fortsat arbejde på at styrke relevante partnerskaber 
med erhvervslivet, herunder videreudvikle Allerød Kommune 
som en grøn kommune. Det skal gøres gennem Carbon20 
udviklingsråd og ved at investere i miljørigtige- og socialt 
bæredygtige projekter. 
 

IV. Stærk erhvervsservice 
 
Et centralt punkt i de kommunale og regionale drøftelser er 
etablering af en effektiv og enstrenget erhvervsservice 
indenfor rammerne af Erhvervsfremmeloven, som giver 
mulighed for, at kommunen gennemfører og finansierer 
aktiviteter over for iværksættere og virksomheder. Allerød 
Kommune skal i samarbejde med kommunerne i regionen 
tilbyde professionel og løsningsorienteret erhvervsservice.  
Allerød Kommune vil: 
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1. Tilbyde enstrenget erhvervsservice 

Allerød Kommunes erhvervspolitik indeholder et mål om at 
fastholde og udvikle det tætte samarbejde blandt 
kommunerne i hovedstadsregionen om enstrenget 
erhvervsservice i regi af Væksthus Hovedstadsregionen og 
Iværksætterhuset. Allerød Kommune skal kontinuerligt drøfte 
investering i erhvervsudvikling, for at igangsætte 
erhvervspolitiske aktiviteter for eksempel i forhold til 
iværksætterprojekter, virksomhedstiltrækning, virksomheds-
konsolidering, bosætning eller arbejdskraftudvikling.  
 
• Handling, 2018 

Kommunerne i Region Hovedstaden finansierer i 
fællesskab Væksthus Hovedstadsregionen, der har 
til formål at understøtte vækstiværksætteres 
udvikling. Allerød Kommunes årlige udgift hertil 
udgør 380.000 kr., der er indarbejdet i budget 2015-
2018. Allerød Kommune skal fortsat være en aktiv 
part i at understøtte og informere virksomhederne 
om tilbud og muligheder.  

 
• Handling, 2015 

Allerød Kommune har siden 2012 været part i et 
stærkt erhvervsservice tilbud i Nordsjælland i form 
af Iværksætterhuset. Iværksætterhuset er etableret i 
samarbejde med Helsingør, Hillerød, Egedal, 
Frederikssund, Furesø, Hørsholm, Fredensborg, 
Gribskov og Allerød Kommune. Iværksætterhuset 
finansieres af de deltagende kommuner med 6 kr. 
pr. indbygger. Nuværende aftale udløber med 
udgangen af 2015. Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget skal i løbet af 2015 tage 
stilling til fortsat deltagelse i et fælles 
nordsjællandsk tilbud om lokal erhvervsservice.   

 
V. Aktiv partner i Greater Copenhagen  
 
Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk 
partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og 
Skåne, hvor vi står sammen om at fremme væksten. 
Udenlandske virksomheder og investorer ser i forvejen hele 
området som Greater Copenhagen, men administrative 
opdelinger og forskelle vanskeliggør samarbejdet. Det vil vi 
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ændre på. Visionen er at komme på niveau med de bedste, 
så Greater Copenhagen i 2020 er et internationalt 
knudepunkt for investeringer og viden, med vækst og 
beskæftigelse minimum på niveau med de mest succesfulde 
metropoler i Europa. Vi skal vise, hvor attraktiv Greater 
Copenhagen er som international metropol. 
 
Allerød Kommune vil: 
 
1. Øge det internationale fokus i regionen 

Vi vil i kommunen skabe et mere sammenhængende 
arbejdsmarked og erhvervsområde. Vi vil løbende sætte 
erhvervspolitiske initiativer i gang på tværs af regionen og 
effektivisere vores erhvervsfremmende organisationer. 
Samarbejdet i Greater Copenhagen er allerede i godt i gang, 
og realiseret i en række konkrete initiativer blandt andet et 
fælles opslag til kommuneplaner. 
 
• Handling, kontinuerligt 

Allerød Kommune skal arbejde for branding af 
metropolregionen Greater Copenhagen som én 
samlet region med særlige styrker.  

 
• Handling, kontinuerligt 

Fælles modtagelse af udenlandske delegationer, 
hvor der er mulighed for at skræddersyet besøget 
efter de enkelte delegationers behov.  

 
• Handling, kontinuerligt 

Styrke regionens modtagelse af udenlandsk 
arbejdskraft gennem aktiv deltagelse i den 
internationale borgerservice International House. 

 
VI. Offentligt/privat partnerskab om 
bæredygtighed og CO2-reduktion  
 
Det er Allerød Kommunes erhvervspolitiske mål at 
samarbejde med lokale virksomheder om grøn vækst og 
socialt bæredygtighed. Byrådet har i planstrategien 2011 
forpligtet sig til at arbejde for en bæredygtig udvikling. Derfor 
arbejder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og 
Forvaltningen løbende med lokale virksomheder om at nå i 
retning af dette mål.   
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Allerød Kommune vil: 
 
1. Satse på grøn vækst og socialt bæredygtige projekter 

Kommunen samarbejder med lokale virksomheder under det 
formaliserede grønne erhvervssamarbejde Carbon20. 
Carbon20 er et offentligt/privat samarbejde om 
bæredygtighed og CO2-reduktion i Allerød kommune. 
Gennem Carbon20 får virksomhederne ny viden indenfor 
bæredygtighed og energibesparelser.  
 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Forvaltningen 
inspirerer løbende virksomhederne til nye aktiviteter og 
projekter indenfor Carbon20 samarbejdets rammer. 
Endvidere er Allerød Kommune partner i Gate21, som har 
fokus på grøn vækst. Gate 21 er et partnerskab mellem 
kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder 
for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling. 
 
• Handling, kontinuerligt 

Gennem Carbon20 netværket samarbejder Allerød 
Kommune med lokale virksomheder om 
bæredygtighed og CO2-reduktion i virksomhederne. 
Allerød Kommunes forvaltning faciliterer dette 
samarbejde. 

 
• Handling, kontinuerligt 

Allerød Kommune har etableret et Carbon20 
udviklingsråd. Rådet er med til at pege på nye 
initiativer, aktiviteter eller fælles projekter mellem 
virksomhederne. Herudover har rådet en 
rådgivende funktion i forhold til byrådet om 
fastsættelse af de politiske rammer for en 
bæredygtig udvikling på det lokale erhvervsområde. 
Rådet er sammensat af repræsentanter fra det 
private erhvervsliv og lokale politikere i Allerød 
Kommune, hvor formanden er kommunens 
borgmester.  

 
• Handling, kontinuerligt 

Allerød Kommunes partnerskab i Gate21 er en kilde 
til fremtidige projekter om energi- og 
ressourceeffektivitet i kommunens private 
virksomheder.



 

 

 


