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Indledning 
Furesø INDUSTRI, Furesø Erhvervsforening og Furesø Kommune ønsker med denne aftale at fortsætte det 

tætte samarbejde om at udvikle vilkårene for det lokale erhvervsliv og samtidig sikre job og uddannelse til 

alle. Partnerskabsaftalerne har været et fast omdrejningspunkt for samarbejdet siden 2014 og har været 

med til at sikre, at Furesø Kommune år efter år har placeret sig i toppen af de årlige undersøgelser fra DI 

om kommunernes erhvervsklima. 

Aftalen er indgået i en tid, hvor situationen med corona har sat mange virksomheder i en svær situation. 

Efterspørgsel på virksomhedernes varer kan pludselig forsvinde og dermed også virksomhedens jobs. Det 

betyder samtidig, at der er endnu mere brug for at samarbejde om, at sikre de bedste betingelser for 

beskæftigelse og erhvervsliv i kommunen.  

Samtidig besværliggør situationen det tætte samarbejde om konkrete mål for beskæftigelse og jobs, som 

virksomhederne forpligter sig til mod en nedsættelse af dækningsafgiften. Derfor indeholder 

partnerskabsaftalen ingen konkrete måltal, men derimod en udpegning af en række områder, hvor 

kommune og erhvervsliv skal styrke samarbejdet i endnu højere grad de kommende år. 

Aftalen er toårig, men evalueres i efteråret 2021. Her vil et særligt fokus være på coronaens aktuelle 

betydning for beskæftigelse og erhvervsliv. Løbende vendes aktuelle emner i samarbejdet i 

Erhvervskontaktudvalget (EKU), som er et vigtigt samarbejdsforum for at skabe de gode løsninger i 

fællesskab. 

Den nye partnerskabsaftale sætter fokus på samarbejdet på følgende områder: 

 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 

Videreudvikle aktivt og stærkt iværksættermiljø 
Et aktivt og stærk iværksættermiljø er en vigtig kilde til at erhvervslivet i Furesø generelt står stærkt fx med 

en vigtig kilde til inspiration og fornyelse. I budgetaftalen for 2021-22 slår Furesø Byråd fast, at Furesø 

Kommune skal være en aktiv og synlig aktør i udviklingen af iværksættermiljøet. Dette skal ske i et tæt 

samarbejde med erhvervsforeningerne og Erhvervshus Hovedstaden. 

Iværksættermiljøet skal særligt udvikles med henblik på at skabe gode betingelser for virksomheder, der 

beskæftiger sig indenfor grøn omstilling, cirkulær økonomi, sundhed, velfærdsteknologi og digitalisering. 

Desuden skal der lægges vægt på at udvikle indenfor det eksisterende kreative erhverv. 



Furesø Kommune og erhvervsforeningerne igangsætter derfor en proces, som har til formål at i fællesskab 

at aftale, hvad der skal til for at iværksættermiljøet i Furesø mere præcist styrkes. Der kunne fx være fokus 

på fysiske rammer, fælles aktiviteter, mentorordninger, åben skoleforløb m.v. 

Verdensmål og 2030-mål bliver til Furesø-virkelighed 
Arbejdet med FN’s verdensmål i en lokal Furesø sammenhæng har været på dagsordenen blandt 

virksomheder og i Furesø Kommune i de seneste år. Her har fokus særligt været på verdensmål nr. 11 

(bæredygtige byer og lokalsamfund) og når 13 (klimaindsats). Den nedsatte fælles arbejdsgruppe under 

EKU bestående af virksomheder og repræsentanter for Furesø Kommune fortsætter sit arbejde og har 

særligt fokus på, at arbejdet med verdensmålene tager afsæt i konkrete lokale indsatser med værdi for 

både virksomheder og kommune. Emner vil være: 

 Affaldssortering 

 Cirkulær økonomi 

 Klima og CO2: Fx hvordan samarbejdet kan understøtte målet om nedbringelse af CO2 på 70 % i 2030. 

Et samarbejde i den forbindelse kunne være udviklingen af et klimapartnerskab mellem kommune og 

virksomheder, hvor virksomhederne var med til at rådgive hinanden om klima og CO2-reduktion. 

 Klimavenlig transport: Der samarbejdes bl.a. om at udvikle fælles cykeltiltag 

I arbejdet med verdensmålene indgår desuden en dialog om de mål for 2030, som Furesø Byråd har 

vedtaget, og som på en lang række områder flugter med FN’s verdensmål. Udover at sætte fokus på de 

ovennævnte klima- og miljøtiltag, så har 2030-målene også et bredere fokus, som betyder, at det fx kan 

være relevant med nedslag ift at skabe lokale arbejdspladser, levende bymidter og et godt handelsliv. 

Rekrutteringssamarbejde styrkes mellem Jobcenter og erhvervsliv 
Samarbejdet omkring at rekruttere nye medarbejdere er allerede stærkt forankret mellem Jobcenter og 

erhvervsliv. Det er afgørende for virksomhedernes udviklingsmuligheder, at de kan finde arbejdskraft med 

de rette kompetencer, og det er vigtigt for Furesø, at der er så få som muligt, der står udenfor 

arbejdsmarkedet. 

I de kommende to år vil der i videreudviklingen af rekrutteringssamarbejdet være fokus på særlige grupper, 

der har ekstra vanskeligt ved at komme ud på arbejdsmarkedet. Det gælder fortsat ikke-vestlige kvinder, 

hvor Furesø Kommune allerede nu ligger i top på landsplan på at få kvinderne i job, men der skal i den 

kommende tid ekstra fokus på, at den sidste gruppe af kvinder med flest udfordringer kommer ud på 

arbejdsmarkedet og ind i fællesskabet også.  

Borgere med funktionsnedsættelse er en anden udsat gruppe ift. at være en del af arbejdsmarkedet. Derfor 

igangsættes en indsats med midler fra staten som et led i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering og Dansk Handicapforbund. Projektet udvikles ligeledes i samarbejde med konkrete lokale 

virksomheder. 



Et tredje element af rekrutteringssamarbejdet i de kommende år tager udgangspunkt i indsatsen ”Furesø 

hjælper Furesø”. Her vil Jobcenteret forsøge at matche ny-ledige akademikere til afgrænsede opgaver i 

virksomhederne. 

Mere synlig erhvervsservice 
Der findes en lang række af tilbud til Furesøs virksomheder igennem Erhvervshus Hovedstaden, hvor små- 

og mellemstore virksomheder kan få sparring og vejledning. Furesø Kommune har et særligt fokus på at 

udvikle erhvervsservicen. Der er særligt to emner, der er vigtige i den forbindelse i de kommende år. Det 

gælder rådgivning vedrørende virksomhedernes digitale omstilling samt mulighederne for 

forretningsudvikling i en tid hvor verden og forbrugsmønstre er under stadig forandring. 

Tilbuddene om erhvervsservice skal være mere synlige for det lokale erhvervsliv. Det kan bl.a. ske via fælles 

arrangementer og historier på Furesø Kommunes kanaler og erhvervsforeningernes netværk af 

virksomheder. Det kan også ske igennem synlige kampagner og fysisk tilstedeværelse i erhvervsområderne. 

Samtidig er et helt afgørende element i udviklingen af de lokale virksomheders arbejdsbetingelser, at 

forbindelserne mellem virksomhederne bliver styrket gennem lokale arrangementer. Det er det såkaldte 

økosystem, hvor virksomheder arbejder sammen på tværs, for at sikre en bedre forretning og udvikling. 

Furesø Kommune vil koordinere dette med erhvervsforeningerne, med henblik på en høj succesrate, så der 

sikres stor og relevant deltagelse. Dette samarbejde sker indenfor Erhvervsfremmelovgivningens rammer. 

Dialogen om udviklingen af det generelle erhvervsklima fortsætter med at have EKU som 

omdrejningspunkt, så der er et tæt samarbejde om behov og ønsker. 

Lokale indkøb udbredes via digital platform 
Furesø Kommune har lanceret et digitalt udbudssystem, Comdia, hvor forvaltningen kan 

konkurrenceudsætte mindre opgaver. Frem til nu er platformen udviklet, så flere typer af virksomheder er 

kommet på og flere Furesø-virksomheder er blandt deltagerne på listen. Furesø Kommune vil fremover 

have fokus på, at de konsulentydelser, der skal udbydes, også bliver lagt på platformen. 

Fremover vil Furesø Kommune fortsat arbejde på at levere præcis information om sine udbud og indkøb i 

god tid, så kommunens leverandører har optimale forhold for at være med i konkurrencen om kontrakter 

og udbud.  Fremadrettet vil Furesø Kommune derfor gøre udbudsplanen offentligt tilgængelig, så 

leverandører har mulighed for løbende at orienteres sig om kommende udbud.  

I 2021 er det om muligt ambitionen, at alle indkøb af tjenesteydelser (under tærskelværdierne), der er 

relevante ift. de oprettede lister bliver tilgængelige på Comdia. Den præcise fordeling ift. lokale indkøb 

afhænger af det lokale erhvervslivs konkurrencedygtighed. 

Næste led i udviklingen af platformen er, er at den skal udbredes i endnu højere grad blandt kommunens 

medarbejdere, hvor det er målet, at alle der foretager indkøb, der er relevante ift. de oprettede lister i 

Comdia, benytter platformen. Arbejdet med udviklingen af platformen er funderet i den centrale 

indkøbsfunktion, hvor der er igangsat en målretning af listerne på Comdia, for at gøre dem lettere at 

anvende i konkrete indkøb og udbud. Forvaltningen gennemfører et introduktionsprogram for relevante 



medarbejdere, samt formidler løbende historier, der kan inspirere til yderligere brug af platformen. 

Samtidig vil kommunens chefgruppe sætte organisationens indkøbskultur på dagsordenen med 

udgangspunkt i, hvordan de som ansvarlige for de enkelte centre kan understøtte en aktiv brug af udbud 

via Comdia. Der udarbejdes en redegørelse medio 2021, med status på ovennævnte arbejde med at 

udbrede arbejdet med Comdia i forvaltningen. 

Udviklingen af platformen vil også fremover ske med fokus på at udbrede kendskabet, så den også bliver et 

redskab for lokale virksomheder og lokalsamfundet i øvrigt i deres indkøb af lokale varer og ydelser. 

Erhvervsforeningerne vil indgå i denne opgave ved at formidle informationen til sine medlemmer både på 

eget initiativ og i samarbejde med Furesø Kommune. I starten af 2021 vil Furesø Kommune afholde 

informationsmøde om planlagte indkøb i 2021. Furesø Erhvervsforening og Furesø INDUSTRI vil opfordre 

sine medlemmer til at deltage i dette møde. 

Omdrejningspunkt for udviklingen af platformen er det netværksfora af virksomheder, der er etableret med 

fokus på at styrke lokale indkøb. 

Derudover vil Furesø Kommune løbende have en dialog med det lokale erhvervsliv, for at finde ud af, om 

det vil være relevant at lave yderligere lister. Status på Comdia vil derfor fremover være et fast punkt på 

EKU-møderne. Som en del af dette samarbejde vil en statistik for kommunens indkøb i omfang, 

udbudsplatform og endelig leverandør blive gennemgået årligt i EKU. 

Skoler og erhvervsliv bringes tættere sammen 
Det lokale samarbejde mellem skoler og erhvervsliv spiller en vigtig rolle som inspiration til mange elevers 

oplyste valg om fremtidig uddannelse og karriere fx i valget af en erhvervsuddannelse. Samtidig er skole-

erhvervssamarbejdet en mulighed for mange virksomheder for at blive en aktiv og engageret spiller i 

lokalsamfundet, som nyder opbakning fra de lokale fællesskaber. Derfor er ønsket, at skoler og erhvervsliv i 

de kommende år bringes endnu tættere sammen. 

Det skal ske ved at samarbejdet om Furesø Innovationsprojekt og Fremtidsværkstedets forløb fortsættes og 

forankres yderligere med blik på at skabe mere vedvarende samarbejder. Det sker bl.a. ved, at 

erhvervsforeningerne er med til at udbrede kendskabet til de muligheder, som innovationssamarbejder 

med Furesø Kommune giver. Samtidig igangsættes udbygningen af en egentlig case-bank med 

problemstillinger stillet af lokale virksomheder. Case-banken skal understøtte, at arbejdet med 

virkelighedsnære problemstillinger forankres i den almindelige fagundervisning ude på skolerne. Samtidig 

tilbydes virksomhederne, at de kan holde møder i lokaliteterne af Furesøs fremtidsværksted, hvor de kan få 

inspiration fra kommunens ansatte til at gennemføre forløb med skolerne. Der vil også være fokus på, at få 

formidlet de gode eksempler, hvor virksomheder og skoler får inspiration af hinanden. 

Erhvervsforeningerne er desuden initiativtager til en indsats under overskriften ”Åben virksomhed”, hvor 

lokale virksomheder fx på en enkelt dag eller uge åbner dørene for skoleklasser, der kan komme på besøg 

og opleve, hvordan en virksomhed fungerer (virksomhedernes ”marguerit-rute”). Furesø Kommune 

understøtter dette samarbejde med sparring og udbredelse på skolerne. 



Flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse 
Furesø Kommune har igennem længere tid arbejdet på at tiltrække en ungdomsuddannelse herunder en 

erhvervsuddannelse til kommunen. Dette vil også fremover være en vigtig byggesten i udviklingen af 

Furesø frem mod 2030, hvor det bl.a. er målet, at flere unge skal finde det attraktivt at bosætte sig i 

kommunen. Et centralt led i dette arbejde er samarbejdet med erhvervsforeningerne, hvorfor det er en 

fælles opgave at udvikle de bedste betingelser for at tiltrække en erhvervsuddannelse. 

Et andet væsentligt element for en uddannelse i Furesø er elevgrundlaget. I den sammenhæng skal der 

gøres en ekstra indsats for, at de elever der tager en erhvervsuddannelse – til inspiration for andre - bliver 

anerkendt for deres valg og resultat, når de færdiggør uddannelsen. Derfor skal erhvervsforeningerne og 

Furesø Kommune i fællesskab finde en model for, hvordan den officielle anerkendelse kan foregå bl.a. så 

den bliver udbredt til hele lokalsamfundet. 

Afslutning 
Parterne er enige om at partnerskabsaftalen indgås med udgangspunkt i ovenstående målsætninger. 

Samtidig suppleres aftalen med en aktivitetsliste, som konkretiserer målsætningerne i aftalen. 

Aftalen indgås med forbehold for byrådets endelige godkendelse. 

 

Furesø, 18. december 2020 

 

 

 

 


