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Velkommen 
 

Borgmester Ole Bondo Christensen bød velkommen til udvalget. 

 

 

0. Efterretning – Referatet er godkendt 
 

Referatet er udsendt, godkendt og lagt på hjemmesiden. 

 

Bilag: Punkt 0. Referat fra Erhvervskontaktudvalgsmøde 25. marts 2021 

 

 

1. Orientering – Erhvervsliv / Erhvervsforeninger 
 

Erhvervsforeningerne og virksomhederne orienterede. Særligt følgende emner blev berørt: 

 Udvikling. De fleste virksomheder har fået travlt efter Corona-krisen og nogle har fået alt for travlt 

og har svært ved at følge med ordrene. 

 Medarbejdere. Flere virksomheder mangler kvalificerede medarbejdere. 

 Råvarer. Flere virksomheder oplever mangel på råvarer og materialer samt stigende priser. 

Detaljerne er samlet i bilag. 

 

Bilag: Punkt 1 - Erhvervslivet orienterer 

 

 

2. Opsamling Dialog Konference Filmstationen 
 

Dialogkonferencen ”Danske Visioner” blev afholdt den 2. juni 2021 på 

Filmstationen med deltagelse af repræsentanter fra Film -, TV-, og medieverden 

samt folketingspolitikere. Konferencen var med til at sætte branchers 

udfordringer på dagsorden.   

 

Orientering 
 
Anders Engelbrecht og Steen Vinderslev orienterede om konferencen og det videre arbejde. 
 
Der var et godt fremmøde ved konferencen og alle væsentlige aktører var samlet og fik talt sammen. 
Udvikling af uddannelser er en brændende platform for filmbranchen ift. at lande ordrer og dermed få 
penge i kassen i branchen. Der er således et stort potentiale i at etablere et uddannelsesmiljø i Furesø 
omkring filmbranchen. Konferencen var handlingsorienteret og der er pt. kommet følgende ud af det. 
 

 Efteruddannelse. På den korte bane arbejder Filmstationen og Furesø Kommune sammen, om at 

tiltrække en efteruddannelse af medarbejdere i branchen. 

 Uddannelse. På den lange bane arbejdes der for at etablere egentlige uddannelser i Furesø. Der er 

dog mange i branchen, som byder ind som konkurrenter. 
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 Håndværkeruddannelse. Der er visionen om at skabe en håndværkeruddannelse målrettet 

filmbranchen. Folketinget har indgået en aftale om etablering af uddannelser forskellige steder i 

landet og nævner bl.a. filmuddannelsen. Det forventes at der sker udvikling på området i 2022 og 

her vil Furesø gerne byde ind.  

 

3. DI-erhvervsklima undersøgelse 2021 
 

Dansk Industri har en årligt tilbagevende undersøgelse ”Lokal 

Erhvervsvenlighed”, som vurderer  erhvervsklimaet i danske kommuner. I 2021 er 

undersøgelsen lagt sammen med en undersøgelse fra Dansk Byggeri.  Det er 

Danmarks største analyse af kommunernes erhvervsvenlighed og omfatter bl.a. 

emner som sagsbehandling, arbejdskraft og infrastruktur.  

 

Orientering 
 

Steen Vinderslev orienterede om resultatet i 2021, som blev offentliggjort den 1. september 2021. Furesø 

Kommune er i år placeret midt i feltet på plads nummer 51, hvilket er én plads lavere end 2020. 

Kommunerne gør sig umage og alle ligger generelt fint. I Furesø er undersøgelsen baseret på 70 

besvarelser.  

 

På den positive side fremhævede Steen Vinderslev særligt flg. fra undersøgelsen: 

 Jobcenter. Der er et godt samarbejde mellem Furesø Kommunes Jobcenter og erhvervslivet, hvilket 

resulterede i en høj score med en placering som den 9. bedste i Danmark.  

 Sagsbehandling. Den kommunale sagsbehandling, som bl.a. omfatter byggesager, fik en god score 

og blev placeret på en samlet 24. plads. 

 Anbefaling af Furesø. Virksomhederne har lyst til at anbefale Furesø til andre virksomheder. Dette 

er et centralt spørgsmål og afspejler loyalitet og stolthed over at have adresse i Furesø. 

Men der er også plads til forbedringer: 

 Kommunikation. Forvaltning og Byråd skal arbejde mere med information og dialog ift. 

erhvervslivet. 

 Skatter og afgifter. Ikke overraskende ligger Furesø i den tunge ende pga. dækningsafgiften. 

 Digitale rammer. Furesø scorer lavt ift. godt internet og bredbåndsforbindelser. Furesø Kommune 

og Erhvervslivet har tidligere set på udviklingsmulighederne her. Dette arbejde bør genoptages. 

Forvaltningen tager initiativ hertil. 

 Grøn udvikling. Byrådet er meget optaget af grøn udvikling og kommunen vil gerne arbejde mere 

med grøn udvikling. 

 Plads til forbedringer. Undersøgelsen viste, at der er plads til forbedring mht. brug af private 

leverandører, grøn udvikling og uddannelse. Det er områder, som Forvaltningen vil have et større 

fokus på i de kommende år. 

Bemærkninger 
 

Udvalget havde flg. bemærkninger: 
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 Stor tilfredshed. Både Furesø INDUSTRI og Furesø Erhvervsforening gav udtryk for stor tilfredshed 

med Furesø Kommune. Der blev lagt særlig vægt på, at Furesø har en god score på at anbefale 

kommunen til andre virksomheder, som en rettesnor for erhvervsklimaet. De områder, hvor Furesø 

scorer lavt, skal opfattes som områder, hvor Furesø fortsat skal ”holde sig på tæerne”. Det vurderes 

umiddelbart, at Furesø faktisk liggere højere på listen, men at for få virksomheder fik svaret. 

 Flere besvarelser. Undersøgelsens resultater fylder meget, men der er kun 70 ud af ca. 4.000 

virksomheder i Furesø, som har besvaret. Svarfristen er forholdsvis kort, så det foreslås, at 

Forvaltningen sammen med erhvervsforeningerne udsender breve til virksomhederne i 2022 om at 

huske at svare på undersøgelsen – ligesom mange andre kommuner gør. 

 Jobcenter. Erhvervsforeningerne og deres medlemmer sætter stor pris på Jobcentrets indsat og 

fremhævede bl.a. akademikerkampagnen. 

 Sagsbehandlingstid. Corona pandemien havde en gunstig indflydelse på sagsbehandlingstiderne, 

antagelig som følge af mindre mødeaktivitet. 

 Grøn udvikling. Der var forslag om øget opmærksomhed på affald – herunder IT affald. 

 Vækst. Der blev opfordret til at se på hvordan der skabes plads til virksomheder, som vækster og 

som har behov for at udvide pladsen. 

Link: Lokal Erhvervsvenlighed (Dansk Industri): https://www.danskindustri.dk/le  

 

Bilag: Punkt 3 - DI – Furesø – 2021 

Bilag: Punkt 3 – Presse 2021.09.01 – Fureso-i-top –paa-landsplan 

 

 

4. Innovationspartnerskaber om grøn omstilling og velfærd 
 

I forlængelse af Partnerskabsaftalen og arbejdet i Vækstteam Hovedstaden har 

Forvaltningen arbejdet med en dagsorden om innovation i partnerskaber med det 

private erhvervsliv samt uddannelsesinstitutioner.  Partnerskabsaftalen  er en 

tilbagevendende 2 årig aftale, hvor Furesø Kommune og erhvervslivet sætter ord 

på samarbejdet. Den nuværende aftale er for 2021 -2022. Vækstteam Hovedstaden  

er ét ud af syv regionale vækstteams, som i maj 2021 gav anbefalinger til hvordan 

regeringen efter Coronakrisen bedst investerer i lokale erhvervsfyrtårne.  Furesø 

Kommune har deltaget i Vækstteam Hovedstaden. 

Orientering 
 

Mogens Brusgaard og Steen Vinderslev orienterede udvalget om arbejdet med innovationspartnerskaber. 

 

I forlængelse af Partnerskabsaftalen og arbejdet i Vækstteam Hovedstaden har Forvaltningen arbejdet med 

en dagsorden om innovation i partnerskaber med det private erhvervsliv samt uddannelsesinstitutioner. 

Der har været afholdt en del møder med mulige interessenter for at afprøve tankerne inden de for alvor 

bliver konkretiseret. Der har udelukkende været positiv feedback. Efter at ideen blev lanceret på det netop 

overståede Erhvervstræf 2021, er Forvaltningen i gang med at identificere de første mulige pilotprojekter, 

som kan give en konkret erfaring med innovationspartnerskaber. Samtidig opstartes et spor med fokus på 

governance, som skal undersøge hvilken organisering, der kan understøtte arbejdet med innovations-

partnerskaber.  

https://www.danskindustri.dk/le
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Byrådet har med budgetforslaget for 2022-2025 foreslået, at innovationsarbejdet understøttes af hhv. en 

innovationspulje på 1 mio. kr. årligt samt midler på 0,5 mio. kr. i 2022 målrettet organiseringen af 

innovationspartnerskaberne. 

 

Der arbejdes med 3 spor: 

1. Større brug af teknologier. En hel række virksomheder har henvendt sig med ideer og 

teknologier og er interesseret i samarbejde. Der er allerede sat ting i gang med eksempelvis Novo 

Nordisk. 

2. Identificering af udfordringer. Furesø Kommune vil identificere eksisterende udfordringer, hvor 

der mangler teknologi til at afhjælpe dem. Virksomhederne skal herefter byde ind med hvilke 

muligheder og teknologier, som de kan se. 

3. Nye innovationsmiljøer. Furesø Kommune vil undersøge mulighederne for at etablere et 

offentligt-privat samarbejde, mhp. at skabe et innovationsmiljø, som skal arbejde med teknologiske 

løsningsmodeller. Forvaltningen er optimistiske omkring etableringen, idet idéen allerede er drøftet 

med Filmstationen, DTU (Danmarks Tekniske Universitet), Erhvervshus Hovedstaden, Vækstteam 

Hovedstaden, virksomheder m.fl., som har vist stor interesse for idéen og der var mange eksempler 

på hvordan man sammen kan skabe løsninger. Der er endvidere gode muligheder for økonomisk 

støtte – eksempelvis fra erhvervsfremmemidler og fra regeringens ramme på godt 1 mia. kr. til de 

regionale vækstteams. 
 

Bemærkninger 
 

Udvalget var meget positive omkring initiativet og havde flg. bemærkninger / forslag: 

 

 Problemformuleringer. Det blev foreslået at både Forvaltningen og erhvervslivet hver for sig 

formulerer en række problemer. Herefter går man sammen i clusters for at skabe løsninger 

sammen. Mogens Brusgaard var meget begejstret for initiativet og forventer at deltage aktivt i 

arbejdet. 

 Bæredygtighed. Christian Aasted tilbød Forvaltningen vidensdeling omkring bæredygtighed, da en 

af deres medarbejdere primært beskæftiger sig med at være up to date med internationale lovkrav, 

teknologier m.v. Dette er meget relevant for Furesø Kommune, som har fokus på hvordan man kan 

blive CO2-neutral. 

 Samspil mellem EKU og UBE. Forvaltningen har arbejdet hurtigt med idéen. Der ønskes et tæt 

samspil mellem Erhvervskontaktudvalg (EKU) og Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv (UBE) omkring 

drøftelser af den fremtidige model og proces. 

 

Bilag: Punkt 4 – Innovationspartnerskaber i Furesø 13.09.21 
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Evaluering af Erhvervstræf 2021 
 

26. august 2021 afholdt Furesø Kommune,  i samarbejde med Furesø INDUSTRI og 

Furesø Erhvervsforening, Erhvervstræf 2021 i Hangar 2 på Flyvestationen.  

Arrangementet var i stedet for den årlige Nytårskur, der ikke kunne gennem -føres 

grundet Corona.  

Orientering 
 

Forvaltningen ønskede en kort evaluering af det årlige erhvervsarrangement for Erhvervsliv, 

samarbejdspartnere og politikere Erhvervstræf 2021. Der er ikke plads til både Nytårskur og Erhvervstræf i 

kommunalt regi. Hvilken type erhvervsarrangement vil Erhvervskontaktudvalget indstille til Udvalg for 

Beskæftigelse og Erhverv, at man fortsætter med.  

Bemærkninger 
 

Furesø INDUSTRI og Furesø Erhvervsforening gav begge udtryk for: 

 Årstid. Et arrangement i sommerhalvåret er at foretrække frem for et i vinterhalvåret.  

 Lokation. Der var stor begejstring omkring at anvende Hangar 2 på Flyvestation Værløse som 

lokation.  

 Netværk. Det er fint at der foregår noget fagligt på scenen, men det er vigtigt for virksomhederne 

at få tid og mulighed for at netværke med hinanden. Her skaber både sommersæsonen og Hangar 2 

en god ramme for netværk. 

 Samarbejde. Der var stor ros til erhvervsteamets indsats omkring planlægning og afvikling af 

Erhvervstræffet, som krævede en ekstra indsats for at sikre tilladelser, logistik m.m. omkring den 

nye lokation. Begge erhvervsforeninger tilbød at bidrage aktivt ved planlægning af næste års 

erhvervstræf. 

 

5. Indbrudsforebyggelse 
 

Furesø Kommune arbejder aktivt på forebyggelse af indbrud i både bolig - og 

erhvervsområder.  

Orientering 
 

Emil Hermund orienterede udvalget om samarbejdet med det lokale erhvervsliv omkring indbruds-

forebyggelse.  

I indbrudsforebyggelsesprojektet Bo Trygt og Furesø Kommunes lokalråd, er der et stort ønske om at 

udvide samarbejdet med det lokale erhvervsliv. Furesø Kommune, Nordsjællands Politi og samarbejds-

parterne i Bo Trygt ønsker at igangsætte en dialog med lokale erhvervsdrivende for at etablere en række 

samarbejder med det de forskellige brancher.  

 

Emil Hermund har i de sidste 6 år arbejdet med indbrudsforebyggelse i Furesø Kommune. I 2014 havde 

Furesø Kommune flest indbrud pr. indbygger i Danmark. Siden er der sket en halvering i antallet af indbrud. 
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Det markante resultat er blevet bemærket flere steder og er baggrunden for at Furesø Kommune var den 

første som blev kontaktet af Tryg og RealDania om Bo Trygt kampagnen.  

Heldigvis har det lokale erhvervsliv ikke store udfordringer med indbrud – dog har der været en stigning i 

indbrud i håndværkerbiler. Forvaltningen vil gerne have øget fokus på relevante tiltag ift. erhvervslivet. Her 

er det nødvendigt med et samarbejde mellem Forvaltningen og erhvervslivet for at sikre optimal effekt af 

de forebyggende tiltag. Forvaltningen vil sætte pris på, at erhvervslivet medvirker til at definere deres 

ønsker, behov og muligheder. 

Forvaltningen kan bl.a. tilbyde tryghedsvandringer, afholdelse af foredrag, mobil politistation, 

medarbejderkurser, samarbejde med Trygfonden, sparring m. andre kommuner, hot-spot-analyser i 

samarbejde med politiet, løbende kommunikation via lokalpresse, Facebook m.m. 

Bemærkninger 
 

I forlængelse af orienteringen havde udvalget flg. bemærkninger: 

 Regional udvikling. På landsplan er der flest indbrud i København og Nordsjælland. Nordsjællands 

Politi prioriterer efterforskning af indbrud meget højt ift. andre steder. Men det er svært at opklare 

indbrud og opklaringsraten er lav. Indbrudsraten svinger hen over året og Furesø Kommunes 

indbrudsrate følger udsvinget i nabokommunerne. 

 Mærkning af ting af værdi. Erfaringen er, at der ved indbrud ikke tages fingeraftryk. Hvis man skal 

have en chance for at få stjålne ting retur, så er det nødvendigt at mærke dem og så kan man håbe 

på at de dukker op ifm. en sag og dermed kan returneres til rette ejer.  

 Hot spots. Der er god erfaring med anvendelse af hot spots i Furesø Kommune, hvor dialogen med 

borgere er særlig ramte områder intensiveres. 

 Opdag indbrudstyven. Erfaringer viser, at der er færre indbrud de steder, hvor der er en høj risiko 

for at tyven opdages under sit indbrud. Det kan f.eks. være alarmer eller stor indkigsmulighed 

omkring bygningen. 

 Møder for erhvervslivet. Der var stor interesse for at Furesø Kommune afholder møder for 

erhvervslivet omkring indbrudsforebyggelse. 

 

Bilag: Punkt 5 – Indbrudsforebyggelse 

 

 

6. Trafik- og Mobilitetsplan 
 

Furesø Kommunes Trafik- og Mobilitetsplanen beskriver udfordringer vedr. trafik 

og mobilitet og hvad der kan gøres ved disse udfordringer.  

 

Orientering 
 

Orientering ved Lene Wagner Hartmann og Anne Lisbeth Sørensen. 

 

Furesø Kommunes Trafik- og mobilitetsplan, indsats 6 for Transport til virksomheder i Furesø Kommune.  
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 Trafik og mobilitetsplan. Introduktion til Trafik- og mobilitetsplanen og de 7 indsatområder. 

Furesø Kommune er i 2021 i gang med nogle af indsatsområderne med et budget på 600.000 kr. 

Der ønskes nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra erhvervslivet. 

 Indsats 6 Transport til virksomheder i Furesø Kommune. Gennemgang af indsats 6 og 

handlingerne i 2021 – 2025.  

 Omlægning af infrastruktur i Farum Erhvervspark. Præsentation af forvaltningens forslag til 

ensretning af Hvedemarken og ensretning af Gammelgårdsvej. Lokale virksomheder bliver inviteret 

til drøftelse d. 12. oktober kl. 16 til møde i Jobcenteret i kantinen. 

 

Bemærkninger 
 

I forlængelse af orienteringen havde udvalget flg. bemærkninger: 

 Trafikale forhold. Udvalget udtrykte tilfredshed med at Furesø Kommune er opmærksomme på 

trafikale forhold for både erhvervsliv og borgere. Forvaltningen vil arbejde videre med temaet mhp. 

at finde de bedste mobilitetsløsninger. 

 Farum Erhvervspark. Der blev taget godt imod forslaget om ensretning. Erhvervslivet 

bemærkede at morgentrafikken er meget tung med særlig risiko for at ensretning kan skabe en 

flaskehals for bilister der kommer fra sydlig retning. Forvaltningen tilføjede, at der vil ske en 

afvejning af hensyn omkring transport og sikkerhed. 

 Cykelstier. Udvikling af cykelstier har fokus på at forbedre sikkerheden på de cykelstier, som pt. er 

utrygge pga. mange udkørsler på tværs af cykelstien. 

 Lejrvej og Laanshøj. Steen Vinderslev bemærkede, at Forvaltningen vil vende tilbage ift. 

områderne omkring Lejrvej og Laanshøj. 

Bilag: Punkt 6 – Trafik og Mobilitetsplan 

Bilag: Punkt 6 – Trafik og Mobilitetsplan – Furesø Industri og Furesø Erhverv 2021.09.15 

 

 

7. Corona – ophør af restriktioner – nedjustering af indsats 
 

I forbindelse med Corona-nedlukningen af samfundet i marts 2020 ønskede 

erhvervslivet, at Furesø Kommune iværksatte en indsats for at hjælpe erhvervslivet 

bedst muligt i forhold til hjælpepakker, kommunale indsatser m.m. Pr. 10. september 

2021 er stort set alle restriktioner vedrørende Corona ophørt. 

Orientering 
 

Orientering ved Flemming Ipsen 

 

For 18 måneder siden foreslog Mogens Brusgaard, at Furesø Kommune kunne hjælpe erhvervslivet gennem 

en målrettet Corona indsats. Der blev nedsat en Corona Task Force bestående af Christina Elmetofte og 

Flemming Ipsen. I løbet af et par dage var der både en et web site og en hotline oppe at køre. Task Force 

var i løbende kontakt med myndighederne og satte sig ind i tiltag fra regeringen, hjælpepakker, regler m.v. 

Der blev udsendt og distribueret informationer og nyheder. Task Force har været i kontakt med omkring 

300 virksomheder om Corona problemstillingen.  
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Nu er stort set alle restriktioner ophævet. Nu er tiden til at vi drosler ned og ikke fortsætter 

vedligeholdelse. Task Force vil dog fortsat følge udviklingen og orientere erhvervslivet. Forvaltningen 

ønskede udvalgets accept til ikke at bruge ressourcer på Furesø hjælper Furesø. Forvaltningen foreslog, at 

nedjustere anvendelsen af ressourcer i henhold til forslag i vedhæftede bilag.     

Bemærkninger 
 

Udvalget havde flg. bemærkninger: 

 Corona Task Force. Udvalget udtrykte tilfredshed med den store, effektive og hurtige indsats fra 

Forvaltningens Corona Task Force. 

 Nyheder. Tak Force oplyste, at Furesø Kommune mange gange var først med nyheder om 

ændringer, hvilket betød stor aktivitet på hjemmesiden samt overraskende henvendelser fra 

virksomheder helt andre steder i Danmark – f.eks. fra Jylland. 

 Fremtidige indsats. Udvalget bakkede op om, at Task Force nedskalerer indsatsen. 

 Udeservering. Forvaltningen har ifm. Corona krisen givet forskellige tidsbegrænsede 

dispensationer til udeservering. De nuværende dispensationer udløber 31. december 2021. 

Serveringssteder skal som udgangspunkt søges om nye dispensationer, men Forvaltningen vil se på 

om det er muligt at forlænge de eksisterende såfremt serveringsstedet ønsker dette.  

 Farum Bytorv. Kenneth Barenholdt takkede også for den store indsats og den omfattende 

kommunikation fra forvaltningens Corona Task Force, hvor Farum Bytorv, som storcenter, jævnligt 

var udfordret af sene og uklare udmeldinger fra myndighederne omkring gældende retningslinjer. 

Farum Bytorv takkede særligt for den omfattende dialog i weekenden op til den store genåbning i 

foråret 2021.  

Bilag: Punkt 7 – Corona nedjustering af indsats 

 
 

8. Orientering fra Furesø Kommune 

 

Orientering 
 

Inden mødet havde Forvaltningen fremsendt bilag om en række sager til udvalgets orientering: 

 

1. Status - Turisme i Furesø Kommune 

2. Status – Partnerskabsaftale 

3. Status – Comdia 

4. Udvikling i beskæftigelsen 2021 

5. Forslag til Beskæftigelsesplan 2022-2023 

6. Nordsjællands Erhvervspris 

 

Kommende arrangementer i samarbejde med erhvervsforeningerne: 

Årligt møde om Indkøb/Udbud i februar 2022 

Netværks Bingo 14. oktober 2021 – Flyvestationen 
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Bemærkninger 
 

Udvalget havde flg. bemærkninger: 

 

 2. Status - Partnerskabsaftale. Steen Vinderslev nævnte, at Forvaltningen fortsat arbejder med 

de prioriterede sager.  

 3. Status – Comdia. Udvalget drøftede udviklingen i indkøb via Comdia samt omfanget af udbudte 

projekter og lokale indkøb. Furesø Kommunes indkøb foregår via flere forskellige platforme, som 

primært er styret af regler for offentlige indkøb. For at skabe bedre muligheder for lokale Furesø 

virksomheder for at blive leverandører til kommunens indkøb, har Forvaltningen tilvalgt Comdia, 

som supplement til de gængse platforme. Furesø Kommune har siden projektets start arbejdet 

systematisk for at få Comdia op at køre og har løbende informeret erhvervslivet om mulighederne 

ved at tilmelde sig Comdia samt afholdt erhvervsarrangementer med introduktion til systemet. 

Furesø Kommune vil fortsætte det planlagte spor og løbende inddrage udvalget med 

statusopdateringer og drøftelser. Erhvervsforeningerne vil fortsat løbende orientere deres 

medlemmer om mulighederne ved at registrere sig i Comdia.  

Kort introduktion til kommunale indkøb. Meget store projekter og indkøb udbydes ikke via 

leverandørportalen Comdia, men i stedet via andre portaler som f.eks. Byggeweb, Indkøbsfællesskab 

Nordsjælland (IN), Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Furesø Kommune anvender Comdia til mindre 

projekter og indkøb. I Comdia kan kontakten mellem leverandør og kommune foregå på to måder: (1) De 

største indkøb via Comdia foregår via udbud, som virksomhederne kan byde ind på. (2) Mindre indkøb kan 

foregå ved direkte tildeling, hvor kommunen kontakter leverandøren. Furesø Kommune har løbende udvidet 

Comdia med flere brancher, således at Comdia, ud over håndværkere, nu også omfatter rådgivere, 

konsulenter, detailhandel m.fl. Læs mere om de forskellige former for kommunale indkøb, beløbsgrænser 

m.m.: https://www.furesoe.dk/erhverv/leverandoer-til-furesoe-kommune/ 

 4. Udvikling i beskæftigelsen. Steen Vinderslev bemærkede, at den seneste opgørelse af 

ledigheden i Furesø (uge 34 i 2021) var op under 800 personer, hvilket er lavere end i 2019. Der er et 

godt samarbejde med det lokale erhvervsliv omkring rekruttering. Omkring rekruttering af ledige 

støtter Forvaltningen op omkring den ledige med kompetenceudvikling, træning, mentorer m.m., 

men virksomhederne gør også her en stor indsats, idet de nogle gange strække sig lidt længere end 

almindeligt. Berit K. Leth, KolleKolle nævnte, at virksomheden lige nu har fokus på at få deres 

basisdrift på plads efter Corona, men at KolleKolle herefter meget gerne vil hjælpe borgerne i Furesø 

med at komme i arbejde.  

 6. Nordsjællands Erhvervspris. Steen Vinderslev foreslog, at udvalget nedsætter en lille 

arbejdsgruppe, som skal identificere lokale virksomheder, som man ønsker at indstille til 

Nordsjællands Erhvervspris. Mogens Brusgaard vil gerne deltage. Der er deadline den 12. oktober. 

Bilag: Punkt 8 – Arrangementer Furesø – Invitation Netværksbingo 

Bilag: Punkt 8.1 – Turisme i Furesø Kommune – Orientering EKU 2021.09.29 

Bilag: Punkt 8.2 – Aktivitetsliste – Partnerskabsaftale 2021 – med bidrag fra erhvervsforeninger 

Bilag: Punkt 8.2 – Partnerskabsaftale 2021-22 – Endelig med underskrift 

Bilag: Punkt 8.2 – Samlet status på partnerskabsaftalen – Status 2-3. kvartal 2021 

Bilag: Punkt 8.3 – Comdia 

Bilag: Punkt 8.4 – Udvikling i beskæftigelsen siden jan 21 til EKU 

Bilag: Punkt 8.5 – Forslag til Beskæftigelsesplan 2022-2023 

Bilag: Punkt 8.6 – Nordsjællands Erhvervspris 2021 

 

https://www.furesoe.dk/erhverv/leverandoer-til-furesoe-kommune/
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9. Eventuelt 
 

 Verdensmålsgruppe. Mogens Brusgaard fortalte, at Verdensmålsgruppen vil forsøge at samle sig 

igen efter Corona-nedlukningen. Erhvervslivet har meget viden og erfaring omkring CO2-udledning – 

f.eks. CO2-udledning pr. medarbejder. Det er ret simpelt at beregne og erhvervslivet har guideline til 

hvordan man gør det bedre. De gode eksempler skal kommunikeres bredt til erhvervsliv og 

kommune til inspiration. 

 Furesø’s varmeplan. Christian Aasted forespurgte til planerne omkring fjernvarme. Ole Bondo 

Christensen svarede at energivenlig varmeforsyning er målet, hvor det er muligt. I dag er 40 % af 

varmen baseret på fjernvarme, men potentialet er ca. 80 %. Det vil være positivt, hvis man kan få 

CO2-neutral energi ud af fjernvarme. Varmeplanen sendes i høring nu med mulighed for at 

virksomhederne kan kommentere. Der kan fortsat gives tilskud til varmepumper. Der kan afholdes 

et særskilt møde af varmeplan, hvis der er interesse for dette. 

 

11. Hvad skal kommunikeres fra dette møde? 
 

Det blev besluttet at kommunikere følgende fra mødet: 

 Erhvervstræf 2021. Erhvervstræffet var en succes. 

 Udvikling i indbrud. Positiv udvikling i antallet af indbrud. 

 

Kommende møder 

 

Der er planlagt følgende møder i 2021: 

Ordinære møder 

 7. december  

Tentative møder 

 4. november. Mødet aflyses. 

 

 


