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Referat 

7. december 2021 

Forum: Erhvervskontaktudvalg – EKU 
Tid: Tirsdag den 7. december 2021 08.00 – 10.00 
Sted: KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse 

 
Dagsorden: 0. Efterretning – Referatet er godkendt  

1. Orientering – Erhvervsliv / Erhvervsforeninger 

2. Klimasamarbejde i Furesø 

3. Orientering – Status på Innovationspartnerskaber om grøn omstilling og 
velfærd 

4. Drøftelse – Fokuspunkter i 2022 

5. Drøftelse – Møder i erhvervsområderne forår 2022 

6. Orientering fra Furesø kommune 

7. Eventuelt 

8. Hvad skal kommunikeres fra dette møde? 

Kommende møder 

Deltagere:  
 
Erhvervsrepræsentanter: 

 

Mogens Brusgaard Næstformand EKU, Formand Furesø INDUSTRI, Adm. Direktør Wexøe A/S AFBUD 
Jørgen Godt Olsen Furesø INDUSTRI, Direktør NCK A/S 
Birgit Ritter Formand Furesø Erhvervsforening, Ejer Ritterhuset 
Henning Kornbo Furesø Erhvervsforening, Direktør Kornbo Erhverv 
Kenneth Barenholdt Centerchef Farum Bytorv 
Camilla Hovard Centerforeningen Værløse Bymidte (I stedet for Søren Engberg) 
Christian Aasted Direktør Aasted ApS 
Allan K. Pedersen Bestyrelsesformand AKP Group A/S - AFBUD 
Anders Engelbrecht Partner Filmstationen - AFBUD 
Jesper Glyb Direktør Hareskov Elektric A/S 
Berit K. Leth Direktør KolleKolle  
Torben Bo Toft Christensen Formand Smagen af Furesø, Ejer Rokkedyssegaard  
 
Furesø Kommune: 

 

Ole Bondo Christensen Formand for EKU, Borgmester (Mødeleder) 
Preben Sandberg Pettersson 1. Viceborgmester - AFBUD 
Tine Hessner Næstformand, Udvalg for beskæftigelse og erhverv 
Jesper Larsen Byrådsmedlem- AFBUD 
Egil Hulgaard Formand, Udvalg for byudvikling og bolig 
Steen Vinderslev Kommunaldirektør 
Claus Torp  By- og Kulturdirektør 
Tine Gram Velfærdsdirektør 
Flemming Sommer Centerchef, Jobcenter Furesø 
Peter Rosgaard Centerchef, Center for borgerservice, kultur og erhverv 
Terkel Kunding Konst. leder, Ledelsessekretariatet 
Flemming Ipsen Erhvervskonsulent, Erhverv, Center for borgerservice, kultur og erhverv 
Christina Elmetofte (Referent) Erhvervskonsulent, Erhverv, Center for borgerservice, kultur og erhverv - AFBUD 
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Velkommen 

Borgmester Ole Bondo Christensen bød velkommen til udvalget. 

 

 

0. Efterretning – Referatet er godkendt 

Referatet fra sidste møde 29. september 2021 er udsendt, godkendt og lagt på hjemmesiden. 

 

Bilag: Punkt 0 - Referat EKU 29. september 2021 

 

 

1. Orientering – Erhvervsliv / Erhvervsforeninger 

Erhvervsforeningerne og virksomhederne orienterede  om interne forhold.  

Corona pandemien har sat sine spor i virksomhederne - særligt følgende emner blev berørt: 

 Udvikling. Mange virksomheder har fået travlt efter Corona-krisen og har svært ved at følge med.  

 Medarbejdere. Der er generelt mangel på kvalificerede medarbejdere – særligt hos virksomheder, 

som har måtte sende medarbejdere hjem under Corona-nedlukningerne.  

 Råvarer. Nogle virksomheder oplever stor mangel på råvarer, komponenter mv. – særligt når de 

produceres i Asien. 

 Tænke lokalt. Der blev opfordret til fortsat at tænke i lokale samarbejder. 

 

Ole Bondo Christensen lyttede til virksomhederne og tilføjede: 

 Dialog med virksomheder. På erhvervssiden var konstitueringsaftalen for det nye byråd 

inspireret af dialoger med virksomheder og valgmøder. Der vil fortsat være fokus på alle 

erhvervsområder. I Værløse Bymidte er der fart på ift. hjemfaldspligten. Vi undersøger og tager 

hurtigst muligt kontakt med DEAS og Værløse Bymidte. 

 Medarbejdere. Furesø Kommune vil fortsætte projekter og gøre det spændende for de unge at 

komme i erhvervspraktik. 

 Tænke lokalt. Det er vigtigt at fastholde energien og tænke lokalt. 

 

Detaljerne er samlet i bilag. 

 

Bilag: Punkt 1 - Erhvervslivet orienterer 
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2. Klimasamarbejde i Furesø 

Parisaftalen realiseres på kommunalt niveau i 64 kommuner landet over.  DK2020 

er et ambitiøst klimaprojekt igangsat af Realdania og KL, som består af en 

tværkommunal indsats for at lave klimaplaner, der skal dokumentere hvilke 

indsatser der igangsættes for at opnå målet om 70 % klimareduktion i 2030 og 

netto nul udledning i 2050. Furesø Kommune er en del af dette samarbejde . 

Orientering 

Processen med at lave Furesø Kommunes DK2020-plan er i fuld gang. Furesø Kommune kan kun nå i mål i 
samarbejde med borgere, virksomheder, forsyningsselskaber og ikke mindst ved at tage et politisk 
klimalederskab med egne klimaindsatser og ved at påvirke regionalt og nationalt.  
 
Dorrit J. Gundstrup havde en kort præsentation af rammen og processen for Furesøs DK2020-plan  
og gennemgik plancher omkring Klimasamarbejde i Furesø: 

 DK2020 er et fælles koncept for mange kommuner med samme beregningsmetode. 

 DK2020-planen beskriver handlinger. 

 Der er beregnet på effekten af eksisterende planer. 

 Organiserer sig med 6 referencegrupper. 

 20. december 2021 vil der være et fælles opstartsmøde for referencegrupper. 

Drøftelser 

Furesø Kommune glæder sig til samarbejdet med erhvervslivet omkring udviklingen af DK2020-planen. 
Erhvervskontaktudvalget drøftede mulighederne for erhvervslivets deltagelse: 
 

 Referencegrupper. Det primære arbejde i referencegrupperne vil foregå frem mod april 2022 på 3 

planlagte møder. Som udgangspunkt inviteres udvalgte virksomheder til at deltage i 

referencegrupper. Både Aasted ApS og Furesø Erhvervsforening (som vil drøfte med sine 

medlemmer og vende tilbage) var interesseret i at deltage i referencegrupper. 

 Klimaindsatser. Effekten af klimaindsatserne skal være målbare. Udvalget havde en indledende 

drøftelse af mulige klimaindsatser på erhvervsområdet: 

 Energiforbrug på virksomheder. Undersøge muligheder for reduktion af energispild i bygninger 

og produktion.  

 Energiforsyning. Undersøge mulighederne for at kombinere fjernvarme, overskudsvarme, 

varmepumpe, solceller m.m. Kommunen kan rådgive om hvordan der sikres sammenhæng i 

energiforsyningen. 

 Genanvendelse af affald. Det kunne være relevant at kigge på genanvendelse af affald – f.eks. 

bliver kun 9 % af plastic genanvendt. 

 Eksisterende viden. Det er vigtigt at inddrage eksisterende viden f.eks. Gate 21, EA 

energianalyse, Energispare-initiativ (projekt for nogle år siden med samarbejde på tværs af 

Furesøs erhvervsliv), videnscentre og uvildige rådgivere. 

Bilag: Punkt 2 - Klimasamarbejde 
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3. Orientering - Status på Innovationspartnerskaber om grøn omstilling  

og velfærd 

Innovationspartnerskaber om grøn omstilling og velfærd i regi af offentlige / 

private partnerskaber blev lanceret på Erhvervstræf 2021 bl.a. med ideen om at 

anvende Furesø Kommune som et teststed med living lab.  

Orientering 

Steen Vinderslev orienterede udvalget om status på arbejdet, som overordnet kører i to spor: 

 Erfaringer og samarbejde. Det ene spor omhandler indsamling af konkrete erfaringer med 

innovation mellem kommunen og virksomheder. Furesø Kommune har fået flere henvendelser fra 

interesserede virksomheder og er aktuelt i dialog med to lokale virksomheder.  

 Unødige alarmopkald. Der er etableret et samarbejde med den lokale virksomhed Wexøe, der, 

sammen med andre virksomheder, udvikler ny teknologi til at holde øje med borgere på 

plejehjem og eget hjem. Det sker som et led i at undgå unødige alarmopkald samt sikre 

borgerene bedre. Der pågår et samarbejde med Copenhagen Robotics omkring udfordringer og 

hvordan de eventuelt kan løses ved hjælp af ny teknologi. I innovationssamarbejdet indgår også 

opstilling af et showroom ved hjemmeplejen til afprøvning af teknologien.  

 Klima og grøn omstilling. Det andet lokale virksomhedssamarbejde er i færd med at afdække 

mulige teknologier inden for klima og den grønne omstilling. 

 Smitteforebyggelse. Muligheden for at minimere smitte med nano-coating afprøves pt. i 

hjemmeplejebiler. 

 Innovationsmiljø i Furesø. Det andet spor omhandler hvilke muligheder, der er for generelt at 

opdyrke et innovationsmiljø / -hus i Furesø Kommune. Aktuelt er forvaltningen i dialog med 

Erhvervshus Hovedstaden om forberedelsen af to workshops. En workshop omhandlende 

rammerne for et sådan innovationsmiljø (f.eks. governance og støttemuligheder) og et andet 

omhandlende det konkrete samarbejde med det lokale erhvervsliv. Begge workshops bliver afholdt i 

starten af 2022. 

Bemærkninger 

Fra udvalget ønskede Jørgen Godt og Jesper Glyb at være med inde i loopet og blive løbende orienteret. 

 

 

4. Drøftelse – Fokuspunkter i 2022 

Furesø Kommunes fokuspunkter ift. samarbejdet med det lokale erhvervsliv.  

Orientering 

Steen Vinderslev fortalte udvalget, at omdrejningspunktet og dermed de emner, der i den kommende 
valgperiode 2022-2025 vil blive sat særligt fokus på fem emner: 

 Grøn omstilling. Arbejdsgruppen med Mogens Brusgaard omkring grøn omstilling genstartes i 

januar 2022.  
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 Møder i Erhvervsområder. Nye lokalplaner. Der er afsat penge i budgettet til udvikling af Furesøs 

erhvervsområder. 

 Offentlige/private partnerskaber. Der skal bruges noget tid på at få fulgt op på 

partnerskabsaftalen. 

 Information/formidling til Erhvervslivet. 

 Flere lokale arbejdspladser. 

Bemærkninger 

Torben Bo Toft Christensen bemærkede, at der er behov for fokus på lokal handel. 

 

 

5. Drøftelse - Møder i erhvervsområderne forår 2022 

Siden finanskrisen har Furesø Kommune igangsat en dialogproces med det lokale 

erhvervsliv, hvilket har resulteret i en række ændringer og tiltag.  Dialogmøderne i 

erhvervsområderne har været afholdt med stor succes.  

Orientering 

Flemming Ipsen orienterede udvalget om dialogmøder i erhvervsområderne. 
 

 Dialogmøder. I dag står vi i Furesø Kommune med det største antal virksomheder nogensinde og 

det højeste antal ansatte. Og mere end nogensinde er der behov for dialog mellem virksomheder og 

forvaltning. Dialogmøderne tilrettelægges i samarbejde med erhvervslivet.  

 Hvornår. Corona har gjort det svært at mødes, men nu vil Furesø Kommune genoptage 

dialogmøder i erhvervsområderne i foråret 2022. Når Forvaltningen har planen klar, vil alle blive 

inviteret til at deltage i møderne. 

 Hvor. Dialogmøderne vil finde stede i lokale erhvervsområder og det påtænkes at besøge: 

 Walgerholm 

 Farum Erhvervspark 

 Sydlejren – Flyvestation Værløse (Første møde) 

 Hvem. Ved møderne vil forvaltningen invitere ejere af ejendomme, virksomheder, 

erhvervsmæglere, erhvervsforeningerne samt politikere. 

 Emner. Forvaltningen foreslog flg. emner til drøftelse på møderne:  

 Strategi. Byrådet har vedtaget 2030-mål om erhvervsområder, iværksættere og levende 

bymidter og godt handelsliv. Der skal arbejdes med en analyse af erhvervsområder og 

virksomhederne. Der skal lægges en strategi og iværksættes nogle handlinger. 

 Grøn Omstilling. Hvordan kan vi sammen igangsætte den grønne omstilling? 

 Flere arbejdspladser. ”Erhvervsområder, der sikrer flere lokale arbejdspladser” er en del af 

Byrådets vision 2030. Der er behov for mere fortætning, så der bliver plads til flere 

arbejdspladser - her skal lokalplanerne have et serviceeftersyn ift. anvendelsesbestemmelser, 

bebyggelsesprocenter, byggehøjde, m3 samt parkeringsnormer. 

 Infrastruktur. Offentlig transport og mobilitet. 

 Indbrudsforebyggelse. Der skal fokus på hvordan man bedst forebygge mod indbrud. 
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Bemærkninger 

Udvalget havde flg. bemærkninger: 

 Dialogmøder. Det er positivt, at der er en god plan for dialogprocessen med erhvervslivet. 

 Erhvervsområder. Man behøver ikke nå 5 erhvervsområder på et år. 

 Kvalitet frem for kvantitet. Det er vigtigere at gøre arbejdet grundigt i de enkelte erhvervs-

områder, end at nå mange på én gang. 

 Eksterne virksomheder. Der var forslag om også at invitere virksomheder uden for Furesø, mens 

andre mente, at man først bør sikre dialogen med lokale virksomheder. 

 Hjemmearbejde og kontor-hubs. Der var opfordring til at man også tænker på øget 

hjemmearbejde og kontor-hubs.  

Ole Bondo Christensen konstaterede, at udvalget bakkede godt op om initiativerne og at Forvaltningen 
derfor vil fortsætte med planerne. 
 

Bilag: Punkt 5 – Erhvervsområder – udvikling 2022 

 

 

6. Orientering fra Furesø Kommune 

Orientering 
 
Steen Vinderslev orienterede udvalget om flg. 
 

 Partnerskabsaftalen. Status på aftalen er vedlagt som bilag. 

 Erhvervsarrangementer. Kommende arrangementer i samarbejde med erhvervsforeningerne: 

 Indkøb / Udbud. Årligt møde afholdes 24. februar 2022. Virksomhederne kan få indblik i 

kommende muligheder for ordre fra kommunen. 

 Erhvervstræf 2022. Årligt arrangement afholdes 19. maj 2022. 

 Ny indkøbspolitik. Udvalget indkaldes til et ekstra møde i januar 2020, idet Forvaltningen ønsker 

at høre udvalget om en ny indkøbspolitik, som er på vej. Herudover kommer der en høringsproces 

for en ny indkøbs/udbudsproces. 

Bilag: Punkt 6 – Partnerskabsaftale 2021-22 – Endelig med underskrift 

Bilag: Punkt 6 – Årsstatus på Partnerskabsaftalen for erhverv og beskæftigelse 2021-2022 

 

 

9. Eventuelt 

 DEAS. Der var ønske om at blive orienteret om DEAS på næste EKU møde. 

 Udvalgsmøder. Der blev stillet forslag om mulighed for virtuelle møder. 

 Tak til politikerne. Ole Bondo Christensen takkede Egil Hulgaard, Jesper Larsen og Preben 

Sandberg Pettersson for deres indsats i Erhvervskontaktudvalget gennem de seneste 4 år. 
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11. Hvad skal kommunikeres fra dette møde? 

Det blev besluttet at kommunikere følgende fra mødet: 

 Klima. Samlet fokus på klima 

 Erhvervsområder. Der gås strategisk til værks omkring udvikling af erhvervsområderne. 

 

 

Kommende møder 

Der udsendes mødeindkaldelse til møder i 2022 i følgende måneder: 

 Januar: Ekstraordinært møde om emnerne: Ny indkøbspolitik og FN’s verdensmål 

 Marts 

 Juni 

 September 

 December 

 

 


