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Referat 

28. januar 2022 

Forum: Erhvervskontaktudvalg – EKU 
Tid: Fredag d. 28. januar 2022 08.00 – 10.00 
Sted: Multisalen - Furesø Rådhus – Stiager 2 – 3500 Værløse 

 
Dagsorden: 0. Ny konstituering  

1. Efterretning – Referatet er godkendt  

2. Orientering – Erhvervsliv / Erhvervsforeninger 

3. Høring om udkast til ny indkøbs- og udbudspolitik for varer og 
tjenesteydelser 

4. Arbejdsgruppen FN’s verdensmål 

5. Orientering fra Furesø kommune 

6. Eventuelt 

7. Hvad skal kommunikeres fra dette møde? 

Kommende møder 

Deltagere:  
 
Erhvervsrepræsentanter: 

 

Mogens Brusgaard Næstformand EKU, Formand Furesø INDUSTRI, Adm. Direktør Wexøe A/S – 
Deltog ikke ved dagsordenspunkt 0, 1 og 2. 

Jørgen Godt Olsen Furesø INDUSTRI, Direktør NCK A/S 
Birgit Ritter Formand Furesø Erhvervsforening, Ejer Ritterhuset 
Kenneth Barenholdt Centerchef Farum Bytorv - AFBUD 
Søren Engberg Formand Centerforeningen Værløse Bymidte 
Christian Aasted Direktør Aasted ApS 
Allan K. Pedersen Bestyrelsesformand AKP Group A/S 
Anders Engelbrecht Partner Filmstationen 
Jesper Glyb Direktør Hareskov Elektric A/S - AFBUD 
Berit K. Leth Direktør KolleKolle  
Torben Bo Toft Christensen Formand Smagen af Furesø, Ejer Rokkedyssegaard - AFBUD 
 
Furesø Kommune: 

 
 

Ole Bondo Christensen Formand for EKU, Borgmester (Mødeleder) 
Lars Carstensen 2. Viceborgmester 
Bettina Ugelvig Møller Formand Udvalg for Plan- og Byudvikling 
Hasan Yilmaz Formand Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv - ONLINE 
Tine Hessner Byrådsmedlem 
Lars Carpens Byrådsmedlem 
Steen Vinderslev Kommunaldirektør 
Claus Torp  By- og Kulturdirektør 
Tine Gram Velfærdsdirektør 
Peter Rosgaard Centerchef Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv - AFBUD 
Flemming Sommer Centerchef Jobcenter Furesø - AFBUD 
Terkel Kunding Konstitueret leder Ledelsessekretariatet - ONLINE 
Ane Plouman Hag Økonomichef, Center for Økonomi og Ressourcer 
Flemming Ipsen Erhvervskonsulent, Erhverv, Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv 
Christina Elmetofte Konsulent, Erhverv, Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv (Referent) 
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Velkommen 

Borgmester Ole Bondo Christensen bød udvalgets medlemmer velkommen til det første udvalgsmøde i den 

nye periode. 

 

 

0. Ny konstituering 

Præsentation af medlemmer fra politisk side samt næstformand, der udpeges 
blandt erhvervslivets repræsentanter. 
 
0.1. Nye politiske medlemmer af EKU 

Der er i forbindelse med Kommunalvalget den 16. november 2021 valgt et nyt Byråd for 2022-2025. 

Følgende politikere er valgt til EKU for de kommende 4 år: 

 

 Ole Bondo Christensen (A) - Borgemester 

 Bettina Ugelvig Møller (A) - Formand Udvalg for Plan- og Byudvikling (*) 

 Lars Carstensen (C) - 2. Viceborgmester 

 Hasan Yilmaz (A) - Formand Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv (*) 

 Tine Hessner (B) – Byrådsmedlem 

 Lars Carpens (V) – Byrådsmedlem (*) 

De politiske medlemmer præsenterede sig kort og Ole Bondo Christensen bød velkommen til de nye 

medlemmer af EKU (*). 

0.2. Erhvervslivets valg af næstformand 

Erhvervslivet havde enstemmigt valgt Mogens Brusgaard som næstformand for EKU. 

0.3 Kort præsentation af EKU’s øvrige medlemmer 

Erhvervslivet præsenterede sig i forbindelse med dagsordenspunkt ”2. Orientering – Erhvervsliv / 

Erhvervsforeninger”. Se vedlagte bilag. 

Bilag: Punkt 2 – Erhvervslivet orienterer 

 

1. Efterretning – Referatet er godkendt 

Referatet fra sidste møde 7. december 2021 er udsendt, godkendt og lagt på hjemmesiden. 

 

Bilag: Punkt 1 - Referat EKU 7. december 2021 
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2. Orientering – Erhvervsliv / Erhvervsforeninger 

Erhvervsforeningerne og virksomhederne orienterede om interne forhold.  

Sammenfatning af orientering fra erhvervsliv og erhvervsforeninger: 

 Udvikling. Virksomhederne er i store træk kommet godt igennem Corona krisen og der er gang i 

hjulene med nye opgaver og kunder. Nogle har måtte finde nye veje og der har været et stigende fokus 

på on-line løsninger.  

 Udfordringer. Virksomhederne oplever udfordringer med manglende arbejdskraft, manglende 

råvarer samt stigende elpriser. 

Bilag: Punkt 2 - Erhvervslivet orienterer 

 

 

3. Høring om udkast til ny indkøbs- og udbudspolitik for varer og tjeneste-

ydelser 

Udbuds- og indkøbspolitik 2022 skal erstatte den nuværende indkøbspolitik fra 

2014. Økonomiudvalget har den 8. december 2021 førstebehandlet udkast til den 

ny politik. Økonomiudvalget har på den baggrund  sendt udkastet i høring hos 

Erhvervskontaktudvalg og Udvalget for beskæftigelse og erhverv.  

Præsentation af ny Udbuds- og indkøbspolitik 

Udkastet til den ny Udbuds- og indkøbspolitik blev fremsendt til udvalget inden mødet. På mødet 

præsenterede økonomichef Ane Plouman Hag hovedtrækkene i et slideshow, som ligeledes blev fremsendt 

til udvalget. Ane Plouman Hag fortalte udvalget om de vigtigste pointer og overvejelser: 

Overordnede mål 

De overordnede mål med politikken er: 

 Tydelige mål som skal fremme mere miljørigtige løsninger. 

 Åbenhed og styrket samarbejde med det lokale erhvervsliv. 

 Strategisk brug af udbud og konkurrenceudsættelser. 

 Ensartet og effektiv indkøbsadfærd. 

Strategisk fokus 

Der er udvalgt 4 strategiske fokusområder: 

 Miljø og bæredygtighed 

 Styrkede indkøbssamarbejder 

 Udbud af tjenesteydelser 

 Digitalisering og effektivisering 
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Ane Plouman Hag gennemgik de fire strategiske fokusområder og fremhævede nogle af de ting, som der 

særligt vil blive arbejdet med i de kommende år, herunder eksempler på konkrete tiltag: 

 

 Miljø og bæredygtighed. Med den ny Udbuds- og indkøbspolitik ønsker Furesø Kommune i langt 

højere grad at sætte fokus på de miljømæssige aspekter i kommunens indkøb. Det skal være let at 

træffe det miljøvenlige valg, at reducere klimaaftrykket, at foretage cirkulære indkøb 

(genanvendelse, tilbagekøb, reparation m.m.) og at måle miljø og pris på hele produktets levetid. 

Politikken sætter miljø og klima i fokus for kommunens indkøb og udbud på en ny måde ift. den 

gamle politik fra 2014.  

 Grønne målsætninger i konkrete udbud og indkøb. Miljø og bæredygtighed er et område, hvor 

udviklingen går rigtig stærkt i disse år. Ønskerne til hvordan vi skal indregne de klima- og 

miljømæssige konsekvenser af kommunens indkøb og udbud er høje, og beregningsmetoder og 

modeller kan desværre ikke følge helt med endnu på alle områder. For at undgå at ”Udbuds- og 

indkøbspolitik 2022” hurtigt bliver forældet, indgår der ikke konkrete måltal. Konkrete måltal og 

krav til nye leverandører ift. klima og miljø vil blive indarbejdet i kommende konkrete udbud og 

indkøb i stedet. Kravene i nye udbud vil afhængig af det enkelte udbud blive stillet som hhv. 

mindstekrav eller evalueringskrav.  

 Balance i hensyn. I forbindelse med indkøb ønsker Furesø Kommune at skabe en god balance 

mellem økonomi, kvalitet, miljøhensyn, leveringssikkerhed og lokale leverandører – og hele tiden 

arbejde op mod Furesøs 2030 mål.  

 Indkøbsfællesskaber. Furesøs indkøb gennemføres nogle gange som egne udbud og andre gange 

som udbud sammen med andre kommuner eller ved brug af eksisterende aftaler gennem 

eksempelvis Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI). Kommunen deltager bl.a. i Indkøbs-

fællesskab Nordsjælland og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). 

Indkøbsfællesskaberne gør det muligt, i fællesskab, at stille ambitiøse krav til leverandørerne f.eks. 

i forhold til miljøforhold, men sikrer også at kommunen kan opnå gode priser. 

 Lokale leverandører. Forvaltningen ønsker fortsat en tæt dialog med det lokale erhvervsliv om 

mulighederne for at sikre, at de lokale virksomheder kan byde ind på kommunens opgaver. Der 

fokuseres derfor fortsat på det gode samarbejde gennem indkøbs-arrangementer, samarbejde om 

Comdia m.m.  

Bemærkninger  

Udvalget drøftede 1. udkast til den ny Udbuds- og Indkøbspolitik og havde flg. bemærkninger:  

 

 Lokale leverandører. Der var ønske om, at de lokale virksomheder i endnu højere grad tænkes ind 

som mulige leverandører til kommunen i kommende udbud og indkøb. Udvalget efterspurgte 

information om lokale leverandører, hvilket fremsendes som bilag ifm. referatet. 

 Indsigt. Der var ønske om at erhvervslivet kan få indsigt i begrundelser for kommunens valg af 

leverandører.  

 Holdningskøb. Der var opfordring til, at Furesø kommune i højere grad ”walk-the-talk” ved at 

foretage holdningskøb ud fra de klimamæssige hensyn. Det bør ikke altid være de billigste bud, som 

vinder i dag, men tværtimod de løsninger, som holder på langt sigt og hvor man opfylder kundens 

miljøkrav. 
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 Grøn dagsorden for virksomheder. Der var enighed om, at virksomhederne fremadrettet kommer 

til at arbejde endnu mere med den grønne dagsorden ift. at kunne leve op til markedets krav, og at 

det er en proces, som bl.a. erhvervsforeningerne skal understøtte de lokale virksomheder i.  

 Mindre virksomheder. Der var en opmærksomhed på, at de mange krav ifm. den grønne omstilling 

kan gøre det vanskeligt for mindre lokale virksomheder at kunne byde på udbud.  

 Driftspartnerskaber. Der var en bekymring for, hvad de nye driftspartnerskaber på 

håndværkerområdet vil betyde for de lokale virksomheder.  

 Selvejende institutioner. Et ønske om at de selvejende institutioner kan vælge at benytte 

kommunens indkøbsaftaler, men ikke pålægges det.  

Udvalgets hovedpointer vil, sammen med høringssvar fra Furesø INDUSTRI og Furesø Erhvervsforening, 

indgå i det videre arbejde med politikken mhp. Økonomiudvalgets 2. behandling i marts 2022. 

 

Ole Bondo Christensen rundede drøftelserne af med at sige til udvalget, at Furesøs målsætning er at skabe 

grøn omstilling og langsigtet samarbejde med lokale virksomheder, men der ønskes også god kvalitet og 

prisbillige løsninger i kommunens udbud og indkøb. Det er en opgave, som vi skal have til at gå op. Hørings-

svarene vil blive gennemgået og indarbejdet i revideret udkast til ny Udbuds- og indkøbspolitik som skal 

vedtages i Økonomiudvalget forventeligt i april.  

Bilag: Punkt 3 - Udbuds- og indkøbspolitik for Furesø Kommune 2022 - Varer og tjenesteydelser 

Bilag: Punkt 3 - Udbuds- og indkøbspolitik for Furesø Kommune 2022 – Slideshow til EKU d. 28. januar 2022 

Bilag: Punkt 3 - Udbuds- og indkøbspolitik 2022 - Høringssvar fra erhvervsforeninger 

Bilag: Punkt 3 - Notat til EKU – Lokale leverandører (Nyt bilag som opfølgning på mødet) 

 

4. Arbejdsgruppen FN’s verdensmål 

På initiativ af Erhvervskontaktudvalget har e rhvervslivet i Furesø etableret en 

arbejdsgruppe omkring FN’s Verdensmål .  Arbejdsgruppen skal komme med 

forslag og ideer til samarbejde med Furesø Kommune om løsning af nogle af de 

udfordringer, der kan medvirke til at hjælpe erhvervslivet og samtidigt skabe en 

større samfundsmæssig værdi.  

Orientering 

Status på arbejdsgruppens arbejde 

Mogens Brusgaard orienterede om arbejdsgruppens arbejde:  

For to år siden blev der etableret en arbejdsgruppe med mange medlemmer som bidrog med mange idéer 
til samarbejdsmuligheder mellem erhvervslivet og kommunen omkring FN’s verdensmål. Som følge af 
Corona situationen har arbejdet været sat på stand by, men nu er den i gang igen. Arbejdsgruppen, som nu 
er blevet væsentlig mindre, har senest afholdt møde den 21. januar 2022 og har et konkret forslag til 
hvordan verdensmål kan blive til virkelighed i Furesø. 
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Furesø Klimapartner 

Tine Hessner og Berit K. Leth præsenterede udvalget for idéen om ”Furesø Klimapartner”.  

 Verdensmål skal blive til hverdagsmål. Som virksomhed kan det virke uoverskueligt at arbejde med 

FN’s Verdensmål. Men gennem klimapartnerskaber skal arbejdet med verdensmålene være på et 

niveau, hvor den enkelte virksomhed kan se, at alle kan gøre en forskel og hvad det betyder for 

deres egen forretning. Verdensmål skal blive til hverdagsmål.  

 Verdensmål skal være virksomhedsmål. Tanken er at alle Furesøs ca. 4.000 virksomheder kan gøre 
verdensmål til virksomhedsmål. ”Furesø Klimapartner” vil fokusere på verdensmål nr. 11 
(bæredygtige byer og lokalsamfund) og nr. 13 (klimaindsats). De deltagende virksomheder skal 
sætte individuelle mål, som skal være målbare, dynamiske og synlige.  

 Vidensdeling. Virksomhederne og kommunen skal samle ressourcer, dele viden og få gode ideer fra 
hinanden. Der skal være en vidensbank. Der skal være en ”Klimadetektiv” -  en person som ikke kan 
vide alt, men kan skabe forbindelser mellem klimapartnerne, bære ideer videre og støtte op om 
formidling. Der skal være netværk for små virksomheder på tværs af brancher, som kan hjælpe 
hinanden. 

 Diplom. Alle klimapartnerne får en diplom, som de kan anvende på deres materiale.  

 Årlig kåring. Der foreslås en årlig kåring af årets klimapartner - eventuelt fordelt på flere forskellige 
brancher. 

 Tidshorisont. Der skal arbejdes videre på idéen om ”Furesø Klimapartner”, men grundstammen. er 

skabt. Ambitionen er at starte i indeværende år. Udfordringen bliver at få involveret alle Furesøs 

virksomheder og måske skal alle ikke være med i første omgang. 

Drøftelser / Bemærkninger 

Udvalget udtrykte bred støtte til idéen om klimapartnerskaber, som vil være velegnet til at håndtere mange 

emner, som f.eks. energi- og varmeforsyning, grøn transport, økonomi m.m. 

Ole Bondo Christensen kunne se en fin sammenhæng mellem klimapartnerskaber og Furesø Kommunes 

ambitiøse 2030 mål. Med denne model kan der arbejdes med mange forskellige emner og den enkelte 

virksomhed kan sætte ind, hvor det giver mest mening. Det vil være fantastisk, hvis der i Furesø kan 

etableres en fælles platform, hvor kommune og erhverv kan tilføre og dele viden. ”Furesø Klimapartner” 

har potentialet til at være den model, som Forvaltningen vil anvende i forhold til samarbejdet med 

virksomheder om at nå 2030 mål. Modellen skal drøftes i fagudvalg og ved næste EKU-møde. 

Link: Furesø Kommunes 2030-mål 

 

Udvalget havde endvidere flg. bemærkninger i relation til klimapartnerskaber: 

 Varmeforsyning. I klimapartnerskaber kan man arbejde med Furesø Kommunes ambition om at 

øge anvendelsen af fjernvarme fra 40 % i dag til 80 % og at anvende overskudsvarme fra 

virksomheder.  

 Energioptimering. Wexøe A/S er i gang med energioptimering, hvor man har startet med at se på 

hvor man er i dag og dernæst se på hvad de kan gøre bedre. Man vil sætte ind på 3 områder: 

energiforbrug, transport og affald (bl.a. emballage). Når virksomheden er blevet klogere, vil Mogens 

Brusgaard vende tilbage og dele deres erfaringer mhp. at inspirere udvalget.  

 Trafik og mobilitet. Klimapartnerskaber vil være en god model til at arbejde sammen omkring 

kommunens Trafik og mobilitetsplan. Link: Furesø Kommunes Trafik- og mobilitetsplan 

https://www.furesoe.dk/politik/furesoe-visionen/2030-maal/
https://www.furesoe.dk/politik/politikker-og-planer/trafik-og-fremkommelighed/
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 Elbiler og elladestandere. Furesø Kommune er en af de førende i Danmark ift. kommunale elbiler 

og elladestandere. Der er en stigende udvikling i antallet af private elbiler og et ønske om etablering 

af flere elektriske ladestandere i Furesø. Iflg. lovgivningen må kommunerne ikke etablere offentligt 

tilgængelige ladestandere. Men der er dog rig mulighed for at opstille private ladestandere, hvilket 

er beskrevet i Furesøs Strategi for ladestandere til el-biler fra 2020. Kommunen har endvidere en 

medarbejder, som kan rådgive om tilladelser, tilskud m.m. til ladestandere. Der blev opfordret til at 

Furesø Kommune stiller krav til Movia om øget brug af elbusser.  Link: Furesø Kommunes strategi for 

ladestandere til el-biler (2020) 

 Deleøkonomi. Deleøkonomi kan blive en vigtig samarbejdsform i fremtiden. Wexøe A/S har 

etableret en række ladestandere, som virksomheden kun skal anvende i almindelig arbejdstid. 

Derfor har virksomheden givet tilladelse til at lokale beboere kan gøre brug af ladestanderne uden 

for arbejdstid. 

 Motiverende kommunikation. Der opfordres til en omfattende og alsidig kommunikation til 

borgerne omkring elbiler. Kommunikationen skal endvidere være motiverende og undgå en løftet 

pegefinger, idet mange borgere og virksomheder stadig har behov for at anvende almindelige biler. 

 Furesø er en cykelkommune. Furesø Kommune er blevet kåret som Danmarks cykelkommune 

nr. 1. Kommunen har supercykelstier, skolebørnene er dem som cykler mest i Danmark og mange 

cykler til og fra arbejde. Samtidig har det vist sig, at 40 % af pendlingen i biler er ture på under 4 km 

og her kunne cyklen være et alternativ. Det skal være let at cykle og det skal være en del af 

hverdagen. Arbejdsgruppen har en række konkrete forslag, som vil blive præsenteret på næste EKU-

møde – bl.a. involvering af lokale cykelhandlere, anvendelse af elcykler så man ikke ankommer 

svedig til arbejdet, serviceordninger hvor cykelsmede tager ud på virksomhederne m.m. 

 Viden og inspiration. Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken selv. Der kan hentes viden og 

inspiration fra andre kommuner som f.eks. Københavns Kommune. Støttemuligheder skal 

undersøges nærmere f.eks. via Erhvervshus Hovedstaden. 

Bilag: Punkt 4 – Furesø Klimapartner 

Bilag: Punkt 4 – Furesø som Danmarks cykelkommune nr. 1 

 

5. Orientering fra Furesø Kommune 

5.1 Orientering om DEAS - Værløse Bymidte 

 

Claus Torp orienterede om DEAS. Der var nogle uafklarede forhold omkring hjemfaldspligter, hvilket der nu 

er taget stilling til i Økonomiudvalget, at det ikke har nogen værdi. Fra DEAS er meldingen at 

hjemfaldspligten ikke er en hindring. DEAS har imidlertid været underbemandet og ramt af sygdom. Den 

nye kontaktperson er Ole Tange.  

 

Bilag: Punkt 5.1 – Opfølgning om Deas – Værløse Bymidte 7. december 2021 

 

  

https://www.furesoe.dk/media/8881/strategi-for-ladestandere-til-el-biler.pdf
https://www.furesoe.dk/media/8881/strategi-for-ladestandere-til-el-biler.pdf


 

8 
 

5.2 Opfølgning ”Grøn omstilling” 

 

Flemming Ipsen orienterede om, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sender mange midler ud til gavn 

for danske virksomheder. Erhvervshus Hovedstaden har en stor rolle i at få midlerne ud til virksomhederne. 

Der er forskellige puljer og adskillige af dem er målrettet virksomheder med under 250 ansatte (SMV’ere). 

Forvaltningen har kommunikeret om puljerne til erhvervslivet via nyhedsbreve på Furesoe.dk. 

 

Den nyeste statistik for Furesø viser, at ingen virksomheder har ansøgt puljen til Grøn omstilling, 3 virksom-

heder har fået støtte fra Omstillingspuljen og 6 virksomheder har fået støtte til Digitalisering. Der var 

enighed om, at Furesøs virksomheder kunne få større gavn at de mange muligheder for udviklingsmidler, 

ligesom det vil være oplagt at søge om støtte til klimapartnerskaber. Det blev besluttet, at invitere 

Erhvervshuset til et kommende møde mhp. orientere udvalget om ordningerne.  

Bilag: Punkt 5.2 – Opfølgning på Grøn Omstilling Digitalisering 

Bilag: Punkt 5.2 – PB–Grøn Cirkulær Omstilling–petrol–OKT2021-03 

 

5.3 Udvikling i antal arbejdspladser og virksomheder 

 

Flemming Ipsen orienterede udvalget: 

 

 Antal virksomheder. Flemming Ipsen fortalte, at der er gang i hjulene og Furesø er en attraktiv 

kommune. Der er kommet en del nye virksomheder i erhvervsområder. Der er nye borgere, som 

trækker deres virksomheder med til Furesø. Antallet af nyetablerede og tilflyttere vokser og landede i 

2021 på 149 nye virksomheder. Antallet er baseret på A/S, ApS og er renset for foreninger og 

holdingselskaber. Iværksætteri har haft en vækst på 20%. Det er exceptionelt, at Furesø i den grad 

vækster i antal virksomheder. Ejendomsmæglerne melder at der stort set er udsolgt på erhvervs-

området. Ole Bondo Christensen tilføjede, at man vil se på om man kan finde mere plads i erhvervs-

områder. 

 Antal arbejdspladser. Antal arbejdspladser er i mange år steget år for år. Det er ikke muligt at opgøre 

antal ansatte på de enkelte virksomheder. Beskæftigelsestallene fra Danmarks Statistik er stigende. 

 

Bilag: Punkt 5.3 – Udvikling i arbejdspladser og virksomheder 

 

5.4 Erhvervstillæg i Frederiksborg Amts Avis 

 

Flemming Ipsen orienterede om, at Frederiksborg Amts Avis vil indeholde et erhvervstillæg den 10. marts 

2022. Erhvervstillægget vil indeholde en fortælling om Furesø Kommune med temaer om grøn omstilling, 

offentlige-private partnerskaber, arbejdskraft og erhvervsservice.  

Bilag: Punkt 5.4 – Erhvervstillæg Tættere på Furesø 2022 
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5.5 Kommende arrangementer i samarbejde med erhvervsforeningerne 

 

Flemming Ipsen orienterede om kommende arrangementer:  

 Indkøb og Udbud. Årligt møde afholdes d. 24. februar 2022. Der er 60 tilmeldte deltagere. Bilag 

fremsendt til udvalg. 

 Erhvervstræf 2022. Afholdes 19. maj 2022 i Hangar 2 på Flyvestationen. Program er ved at blive 

planlagt. Der prioriteres god tid til at virksomhederne kan snakke sammen og vi vil facilitere den gode 

snak. Der er udarbejdet udkast til program.  

 Møder i Erhvervsområderne. Møderne er under planlægning. Til møderne vil der blive invitere 

områdets virksomheder, ejerne af ejendommene, erhvervsmæglere, erhvervsforeninger og politikere. 

 

Bilag: Punkt 5.5 - Furesø Invitation indkøb udbud februar 2022 

Bilag: Punkt 5.5 - Erhvervstræf 2022 - Program 

 

6. Eventuelt 

Mikrovirksomheder 

Furesø Erhvervsforening har fremsendt høringssvar til Furesø Kommuneplan 2021. Erhvervsforeningen 

efterlyste at kommuneplanen havde et større strategisk fokus på understøttelse af Furesøs mikrovirksom-

heder (0-9 medarbejdere). Ole Bondo Christensen mente, at kommunen i det daglige har et stort fokus på 

at understøtte alle typer virksomheder i Furesø og naturligvis også mikrovirksomheder. 

Bemærkning: Kommuneplanen har fokus på udvikling af arealer og arealanvendelser og ikke specifikke 

virksomhedstyper.  

Link: Kommuneplan 2021 

 

7. Hvad skal kommunikeres fra dette møde? 

Det blev besluttet at kommunikere følgende fra mødet: 

Klima 

Furesø Kommune og erhvervslivet vil i fællesskab arbejde med at små og store virksomheder bliver mere 

klimabevidste, således at vi fortsat kan handle lokalt. 

 

Kommende møder 

Der er booket flg. møder i dette år: 

 11. april 2022 

 23. juni 2022 

 27. september 2022 

 8. december 2022 

https://www.furesoe.dk/vaer-med/byudvikling/kommuneplan-21/

