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0. Velkommen
Velkommen
Ole Bondo Christensen bød velkommen til udvalget og særlig til Søren Engberg fra Meny, som er nyt
medlem i Erhvervskontaktudvalget og repræsenterer Centerforeningen Værløse Bymidte.

Corona krisen
Ole Bondo Christensen startede mødet ved at referere til myndighedernes øgede Corona restriktioner, som
fra den 9. december rammer en lang række kommuner – herunder Furesø Kommune. Restriktionerne
rammer erhvervslivet og særlig hårdt detailhandlen og restaurations- og hotelbranchen. Det rammer
skoleområdet samt kulturlivet, hvor biblioteker, kultur- og idrætsfaciliteter lukker. . At få styr på smitten
handler også om hvordan vi selv som personer agerer og skal huske at leve i små sociale bobler, holde
social afstand og god hygiejne. Tilsammen skal vi gøre en indsats og så håber vi, at smittetrykket hurtigt
kommer ned. Tak til udvalget, fordi I har prioriteret at være med.

1. Efterretning – Referatet er godkendt
Referatet er udsendt, godkendt og lagt på hjemmesiden.
Bilag: 1. Referat fra Erhvervskontaktudvalgsmøde 27. oktober 2020

2. Orientering – Erhvervsliv / Erhvervsforeninger
Erhvervsforeningerne og virksomhederne orienterede om deres respektive situationer. Særligt følgende
emner blev berørt:

Økonomi / Corona
Det spænder meget bredt hvor meget virksomhedernes økonomi er påvirket af Corona krisen. Nogle har
haft et godt 2020 og ser lyst på fremtiden, mens andre har faldende omsætning (f.eks. detailhandlen) og
atter andre er meget bekymrede for virksomhedens fremtid (særlig udtalt hos enkeltmandsvirksomheder).

En hverdag med Corona
Corona krisen har betydet, at digitale løsninger i vid omfang har erstattet mødet mellem mennesker –
eksempelvis videomøder og nethandel. Hertil kommer at mange medarbejdere arbejder hjemmefra. Dette
har en negativ indvirkning på medarbejdernes humør som en slags ”metaltræthed”. Nogle virksomheder er
meget opmærksomme på problemstillingen og forsøger at modvirke det med eksempelvis daglige
dialogopkald til alle medarbejdere, brug af coaches og psykologer m.v. I detailhandlen oplever man, at
medarbejdere, som er særlig udsatte ift. Corona, er bange for at blive smittede og derfor sygemelder sig.
Furesø Kommune vil sammen med erhvervsforeningerne se på problemstillingen (se i øvrigt pkt. 8).
Den detaljerede orientering er vedlagt som bilag.
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Ole Bondo Christensen takkede virksomhederne for deres orientering og indblik i deres hverdag med
Corona og satte stor pris på at virksomhederne ”knokler på” og har fokus på medarbejdernes trivsel og
udfordringer.
Bilag: Punkt 2 - Erhvervslivet orienterer

3. Erhvervsundersøgelser – DI og lokal
Steen Vinderslev orienterede om de to undersøgelser.

DI undersøgelse 2020
Undersøgelsen. Dansk Industris årlige erhvervsklimaundersøgelse blev offentliggjort den 30. november
2020. Furesø Kommune er i år placeret 12 pladser ringere end i 2019. Furesø Kommune er nu den
næstmest erhvervsvenlige kommune i Nordsjælland.
Erhvervsvenlighed. Generelt ligger erhvervsklimaet i Furesø Kommune på et højt niveau og har været
stabilt igennem de seneste 7 år (det har svinget 0,2 point på skalaen 0-5). Den nye placering skyldes således
ikke, at erhvervsklimaet er blevet dårligere i Furesø, men at alle kommuner generelt har øget og skærpet
indsatsen i forhold til erhvervslivet.
Tiltrækning af nye virksomheder. 70 % af virksomhederne i undersøgelsen vil gerne anbefale andre, at
lægge deres virksomhed i Furesø Kommune. Dette hænger fint sammen med at Furesø tiltrækker en række
nye virksomheder til kommunen og vækster på dette område.
Tiltag. Erhvervsforeningerne udtrykte stor opbakning til kommunens arbejde på erhvervsområdet, og
advarede mod, at tage DI´s undersøgelse som udtryk for, at der ikke er et godt samarbejde og gode tiltag
for at gøre Furesø til en endnu mere erhvervsvenlig kommune. Erhvervsforeningerne og kommunen er
enige om, at der skal kigges nærmere på de områder, hvor vi kan blive bedre. Det gælder eksempelvis
formidling af arbejdskraft, uddannelse samt udbud af opgaver til lokale leverandører. Forvaltningen har
fokus på byggeområdets sagsbehandlingstid, som nu ligger rigtig godt.
Se i øvrigt pkt. 8. Tiltag i forlængelse af Corona krisen og erhvervsundersøgelserne.
Bilag: Punkt 3 - DI undersøgelse 2020

Lokal undersøgelse 2020
Undersøgelsen. Furesø Kommune gennemførte i august/september en lokal erhvervsundersøgelse, som
blev udsendt til ca. 4.000 virksomheder, hvoraf 349 virksomheder (ca. 8 %) valgte at svare.
Erhvervsvenlighed. Virksomhederne mener i stor udstrækning, at Furesø har et image som en
erhvervsvenlig kommune:
 64 % er tilfreds/meget tilfreds
 29 % er neutrale
 7 % er utilfreds/meget utilfreds
3

Netværk. På foranledning af erhvervsforeningerne blev der spurgt mere detaljeret ind til netværk.
Virksomhederne mener generelt, at det er vigtigt, at være en del af et netværk, men kun ca. 25 % af de
adspurgte virksomheder er medlem af et netværk. En særskilt lille rapport om netværk er vedlagt som
bilag. Furesø Kommune vil sammen med erhvervsforeningerne se på mulighederne.
Se i øvrigt pkt. 8. Tiltag i forlængelse af Corona krisen og erhvervsundersøgelserne.
Tiltag. Virksomhederne har svaret på, hvad der skal til for, at de klarer sig bedre de næste 1-2 år. De
vigtigste tiltag er:
 Deltage i netværk med relevante virksomheder
 Forbedre virksomhedernes situation vedr. digitalisering/automatisering
 Forbedre medarbejderes kompetencer
 Ansættelse af nye medarbejdere med nye kvalifikationer / kompetencer
Se i øvrigt pkt. 8. Tiltag i forlængelse af Corona krisen og erhvervsundersøgelserne.
Bilag: Punkt 3. Lokal undersøgelse 2020 - Rapport
Bilag: Punkt 3. Lokal undersøgelse 2020 – Netværk

Bemærkninger til de to undersøgelser
Steen Vinderslev havde foretrukket at Furesø fortsat havde førstepladsen i Nordsjælland i DI’s
undersøgelse. Til gengæld er der god synergi imellem de to undersøgelser og en fornuftig sammenhæng
med de ting, som forvaltningen arbejder med samt indholdet i den kommende partnerskabsaftale.
Udvalget blev bedt om hjælp til at konkretisere, hvilke initiativer der skal igangsættes for bedst at støtte
virksomhederne omkring at løse de største udfordringer.
Mogens Brusgaard mente, at alle er glade for at drive virksomhed i Furesø Kommune og at dette blev
understøttet af, at 70 % af virksomhederne vil anbefale Furesø Kommune til andre virksomheder. Det har
været svært for virksomhederne at få besøg af Jobcenteret pga. Corona krisen, hvilket kan forklare den
lavere score. Endvidere er mulighederne for aftaler om kommunale udbud og indkøb vigtige for
virksomhederne, så det bør fortsat være fokus på. Endelig mente Mogens Brusgaard, at Furesøs
erhvervsinnovationsprojekt med skolerne er unikt, men at erhvervslivet ikke er så aktiv, som det kunne
være.
Christian Aasted var overrasket over, at undersøgelserne viser, at så mange virksomheder efterspørger
netværk. Furesø Industri rækker jævnligt hånden ud mod virksomheder, men de fleste er passive og kun få
responderer. Furesø Industri vil dog fortsat tage initiativer til virksomhedsnetværk.
Birgit Ritter mente, at man ikke skulle grave sig ned i DI’s undersøgelse for 2020, idet året er meget
utraditionelt pga. Corona krisen. Mange mennesker er sortseere og sidder på hænderne. I Furesø
Erhvervsforening oplever man, at medlemmerne gerne vil have netværk, men at deltagerantallet er lavt.
Endelig mente Birgit Ritter, at fokus skal rettes mod partnerskabsaftalen, som omfatter mange af
virksomhedernes ønsker.
Jesper Glyb var enig i, at der var gode forklaringer på udfaldet af DI’s undersøgelse. Han støttede også op
om, at der skal arbejdes videre med at løse virksomhedernes udfordringer, idet det er konkurrenceparametre. Vi bør stadig have en ambition om at ligge højt i DI undersøgelsen.
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Ole Bondo Christensen afrundede punktet med at sige, at vi skal have en ambition om at kravle op og
ikke ned af listen og at det tages seriøst, når der er områder, hvor undersøgelsen viser, at vi kan blive
bedre. Det er dog positivt, at de ting som virksomhederne peger på, netop er områder, som indgår i den
kommende partnerskabsaftale. Endelig skal der være bedre kommunikation om kommunens indsatser og
aktiviteter indenfor erhvervsområdet.

4. Status for Comdia
Comdia er en digital leverandørportal, som anvendes af bl.a. Furesø Kommune.
Her kan virksomheder se kommunens indkøbs- og udbudsplan. Kommunens
indkøbere kan se virksomheder, som registrerer sig på leverandørlisten. Listen er
pt. opdelt i tre kategorier: Håndværkerlisten, Rådgivere og konsulenter samt
Gaver, møder og catering. Link til Comdia: https://www.comdia.com/furesoekommune/

Orientering
Ane Plouman Hag, økonomichef i Furesø Kommune, orienterede udvalget om status for brugen af Comdia se vedlagte bilag.

Drøftelser
Udvalget drøftede flg.:









Statistik. Statistik for Comdia vil fremover blive fremlagt på Erhvervskontaktudvalgets møder –
første gang i starten af 2021.
Synlighed. Der er en fælles opgave at kommunikere de gode historier om brugen af Comdia.
Handle lokalt. Det er hensigten, at lokale virksomheder også skal kunne anvende Comdia til at
søge leverandører til egne opgaver.
Søgning i undergrupper. Det tidligere problem med søgning i undergrupper er nu løst af Comdia.
Retningslinjer for brug af Comdia. Direktionen vil snarest drøfte retningslinjer for hvilke indkøb
der skal foregå via Comdia. Dette vil ske på et direktionsmøde enten lige før eller lige efter jul.
Introduktionsmøder til Comdia. Det er planen at afholde et årligt introduktionsmøde om
Comdia for virksomheder. Mødet i januar 2020 var en stor succes med 78 deltagere. Forvaltningen
og de to erhvervsforeninger var i gang med at planlægge et nyt møde om indkøb, men det er aflyst
pga. Corona. Det overvejes om mødet i stedet kan afvikles digitalt primo 2021.
Udbudsplan. Udbudsplanen er ved at blive opdateret på Comdia

Bilag: Punkt 4 - Comdia på EKU
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5. Status Partnerskabsaftale
Furesø Kommune og erhvervslivet, repræsenteret af Furesø Industri og Furesø
Erhvervsforening, har siden 2014 indgået årlige partnerskabsaftaler med henblik
på at forbedre vilkårene for det lokale erhvervsliv og samtidig sikre job og
uddannelse til alle.

Orientering
Steen Vinderslev orienterede om status på partnerskabsaftalen.
I henhold til opfølgning fra tidligere EKU møde samt Årshjul skal oplæg til ny partnerskabsaftale drøftes.
Der har været afholdt møder med erhvervsforeningernes formænd, som har bidraget med indhold til den
nye aftale. Partnerskabsaftalen er ændret lidt ift. tidligere og er gjort mere operationel med konkrete ting,
der vil understøtte erhvervsudviklingen i Furesø Kommune.
Partnerskabsaftalen passer godt sammen med de fokusområder, som nævnes i DI’s erhvervsundersøgelse
og omfatter flg. emner:








Videreudvikle aktivt og stærkt iværksættermiljø
Verdensmål og 2030-mål bliver til Furesø-virkelighed
Rekrutteringssamarbejde styrkes mellem Jobcenter og erhvervsliv
Mere synlig erhvervsservice
Lokale indkøb udbredes via digital platform
Skoler og erhvervsliv bringes tættere sammen
Flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse

Der er ved at blive lagt sidste hånd på aftalen, som eftersendes til udvalget, når den er færdig.

6. Årshjul 2021
På det sidste møde i kalenderåret fastlægges temaer for emner til behandling på
EKU for det kommende år.

Orientering
Temaer for 2020. I 2020 har de overordnede temaer været:
 Gode rammevilkår for erhvervslivet
 Partnerskabsaftalens målsætninger
 FN’s verdensmål
 Erhvervsuddannelser
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Drøftelser
Temaer for 2021. Erhvervslivet bød ind med temaer, som ønskes behandlet i 2021. Der kommer
antagelig flere emner i løbet af året.








Halvårsevaluering. Forslag om halvårsevaluering af temaer for 2021 til sommer. (Mogens
Brusgaard)
Tidligere fokusområder. Der ønskes opfølgning på tidligere fokusområder, inden der sættes nye
mål. Hvad gik godt og hvad gik mindre godt – og hvad kan vi lære af det. (Furesø Erhvervsforening v.
Birgit Ritter)
Digitalisering. Samarbejde om digitalisering i lyset af Corona situationen: netværk, indkøb, møder
m.m. Hvordan kan man hjælpe virksomheder, som er udfordret mht. brug af digitale løsninger.
(Furesø Erhvervsforening v. Birgit Ritter)
Iværksættere. Kommunen vil gerne gøre mere for iværksættere og har allerede været i kontakt
med Erhvervshus Hovedstaden, som gerne vil samarbejde om tiltag. (Ole Bondo Christensen)
Turisme. Kommunen har haft et godt møde med Wonderful Copenhagen og turisme kunne være
et tema i 2021. (Ole Bondo Christensen)

Bilag: Punkt 6 - Årshjul for 2020

7. Styrket indsats for skole-erhvervssamarbejde i kommunen v.
Fremtidsværkstedet
Fremtidsværkstedet, som blev etableret i 2018, er et kreativt læringslaboratorium
for elever i Furesø Kommune. Her rustes eleverne til den teknologiske og digitale
fremtid og bliver klogere på egne kompetencer og karrierelæringsmuligheder.
Lokale virksomheder byder ind med cases, der træner eleverne i problemløsning,
kommunikation, samarbejde og videndeling. Alle elever i 6. og 7. klasse har hvert
år et forløb i Fremtidsværkstedet, men andre klassetrin og dagtilbud kan også
anvende Fremtidsværkstedet.

Orientering
Orientering ved Tine Gram.
Fremtidsværkstedet styrker skole-erhvervssamarbejdet. Fremtidsværkstedet styrker samarbejdet
mellem kommunens skoler og det lokale erhvervsliv og skaber merværdi for de virksomheder, som
deltager. Fremtidsværkstedet har således en god sammenhæng til Furesøs Partnerskabsaftale og DI’s
undersøgelse. En sidegevinst er at samarbejdet er et godt argument ift. at få etableret en ungdomsuddannelse i Furesø Kommune.
Erhvervspraktik. I 2020 var erhvervspraktikkerne præget af usikkerheden omkring Corona og derfor fik
mange elever kontaktet virksomhederne alt for sent. Det vil man være opmærksom på i 2021, hvor der
også satses på flere forskellige praktikforløb af 1-2 dages varighed, for at eleverne kan snuse til flere
forskellige fag.
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Tiltag
Større samarbejde med erhvervslivet. Selv om Fremtidsværkstedet har en del cases, er det en
udfordring at finde tilstrækkelige virksomhedsnære cases. Derfor ønsker Fremtidsværkstedet at engagere
det lokale erhvervsliv til at byde ind med flere cases. For at udbrede kendskabet om Fremtidsværkstedet og
for at få flere samarbejdspartnere tages flg. tiltag:




Tiltag: Flyer. Der er udarbejdet en flyer om Fremtidsværkstedet og hvordan virksomheder kan
blive samarbejdspartnere. Flyer er vedlagt som bilag.
Tiltag: Morgenmøde. Der planlægges et morgenmøde for virksomheder på Fremtidsværkstedet.
Som følge af Corona situationen afvikles mødet muligvis virtuelt i stedet.
Tiltag: Furesø Erhvervsforening. Furesø Erhvervsforening vil have et indlæg om
Fremtidsværkstedet på et virtuelt netværksmøde i 1. kvartal 2021 iflg. Birgit Ritter.

Bilag: Punkt 7 - Bliv samarbejdspartner med Fremtidsværkstedet

8. Tiltag i forlængelse af Corona krisen og erhvervsundersøgelserne
Følgende blev vendt
Der er en udbredt metaltræthed i virksomheder efter et år med Corona. Kan vi, i fællesskab, sætte ord på
det og gøre noget ved det. Furesø Kommune har noget ekspertise, som vi gerne vil stille til rådighed i
samarbejde med erhvervsforeningerne. Detailhandlen oplever, at især sårbare medarbejdere sygemelder
sig pga. frygt for at få Covid-19. Furesø Kommune vil stille sundhedsfaglig ekspertise til rådighed og
sammen med handelsforeningerne informere om, hvad der virker og ikke virker. Information til
detailhandlen kan f.eks. ske i form af et digitalt gå-hjem-arrangement.
Der er samtidig brug for, at vi arbejder videre med Furesø hjælper Furesø (Furesø Suppliers, supply og
Supply Chain). Furesø Kommune har sammen med erhvervsforeningerne igangsat projektet ”Furesø
hjælper Furesø”. Forvaltningen foreslår et nyt projekt ”Furesø Suppliers”, hvor lokale virksomheder får
fokus på at handle hos hinanden og støtte hinanden lokalt. Det kan styrke sammenholdet og betyde noget
for den grønne indsats. Furesø Industri v. Mogens Brusgaard vil gerne deltage i at undersøge det nærmere
– man kunne f.eks. blive inspireret af et TV indslag hvor restauratører rakte ud efter lokale fødevareproducenter. Samtidig en opfordring til at gøre brug af KolleKolle, som virkelig har det svært som følge af
Corona krisen.
Den årlige partnerskabsaftale mellem Furesø Kommune og erhvervslivet vil i 2021 omfatte en række af de
områder, der er nævnt i erhvervsundersøgelserne.
Mange virksomheder har muligvis manglende viden om kommunens og erhvervsforeningernes
erhvervsindsats. Vi skal derfor have et fælles fokus på at forbedre vores kommunikation om tiltag og
aktiviteter indenfor erhvervsområdet. Det foreslås, at kommunaldirektør og borgmester besøger en række
virksomheder sammen med de respektive formænd for erhvervsforeningerne.
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I 2020 annoncerede forvaltningen 99 erhvervsarrangementer på Furesoe.dk, som foregik i Region
Hovedstaden og nogle i Furesø Kommune – de fleste i samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden.
Forvaltningen opfordrer de fire erhvervs- og centerforeninger til at opfordre deres medlemmer til at
deltage. Det er gratis og samtidig en god mulighed for at netværke på kryds og tværs. 2021 byder på nye
arrangementer, som gennemføres når Corona situationen tillader det – alternativt afvikles nogle digitalt.
Der deltager typisk 20-40 virksomheder pr. arrangement. Hvert år udarbejdes en rapport med statistik,
hvor det bl.a. fremgår hvor mange der deltager fra de forskellige kommuner. Rapporten forventes at være
klar i januar 2021.
Furesø Byråd har i budget 2021 lagt vægt på yderligere at støtte etablering af iværksættere i Furesø.
Erhvervshus Hovedstaden har dette som et særligt fyrtårsprojekt i 2021. Vi vil derfor forsøge at samarbejde
med Erhvervshuset om målsætningen.
Furesø Industri, Furesø Erhvervsforening og Furesø Kommune har i efteråret 2020 igangsat en indsats om
at matche jobsøgende akademikere med lokale virksomheder. Ordningen administreres af Furesø
Jobcenter. Læs mere på Furesoe.dk (Direkte link).
I samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden afholdes en stor workshop i Furesø om
digitalisering/automatisering den 22. april 2021. Den enkelte virksomhed får konkrete værktøjer med hjem.
Der skal fortsat være fokus på at synliggøre kommunale udbud samt optimere Comdia ift. lokale
leverandører. For yderligere detaljer se dagsordenspunkt 4. Status for Comdia.
Konsulenter fra Erhvervshus Hovedstaden besøger medio marts 2021 alle butikker i Furesø Kommune,
tager temperaturen og tilbyder hjælp efter behov. Tiltaget er besluttet på EKU møde 27.10.2020.
Nytårskur 2021 blev aflyst som følge af Corona situationen. I stedet planlægger forvaltningen sammen med
de to erhvervsforeninger et stort sommertræf for erhvervslivet den 15. juni 2021. Der arbejdes på et
spændende program og man håber på en udendørs afvikling. Tiltaget er besluttet på EKU møde 27.10.2020.
Både Furesø Industri og Furesø Erhvervsforening vil fortsat løbende opfordre deres medlemmer til at
deltage i deres netværksaktiviteter.
Furesø Kommune har tidligere haft succes med at afholde ”NetværksBingo”, hvor formålet har været, at
virksomheder skulle møde så mange andre virksomheder som muligt i løbet af en aften og ad den vej få nye
forretningsforbindelser. Sidste gang deltog 160 virksomheder i de to arrangementer. Forvaltningen foreslår,
at der i samarbejde med erhvervsforeningerne gennemføres 1-2 store arrangementer i 2021, som kan
gennemføres så snart det er muligt/forsvarligt ift. Corona situationen, idet det ikke fungerer virtuelt. Det
kunne blive til efteråret.

9. Eventuelt
Ingen punkter til eventuelt.
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10. Hvad skal kommunikeres fra dette møde?
Det blev besluttet at kommunikere følgende fra mødet:





Covid 19 situation
Supply Chain - handle lokalt
Comdia
EKU’s fokus på hvad der skal komme ud af erhvervsundersøgelser.

Kommende møder:
Der planlægges 4 ordinære møder samt 2 ekstraordinære i 2021. Datoerne afstemmes med
erhvervsforeninger m.m. Hvorefter der indkaldes via Outlook.
Årshjul fremsendes.

God jul og godt nytår!
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