
Forum: EKU - Erhvervskontaktudvalgsmøde 

Tid: Torsdag den 23. juni 2022 kl. 8.00 – 10.00 

Sted: Furesø Rådhus, Multisalen 

Deltagere:  

Erhvervsrepræsentanter: 
Næstformand EKU, formand Furesø INDUSTRI Mogens Brusgaard 
(Afbud) 
Furesø Erhvervsforening, formand Birgit Ritter 
NCK, direktør Jørgen Godt Olsen 
Farum Bytorv, centerchef Kenneth Barenholdt (Afbud) 
Værløse Bymidte, bestyrelsesmedlem Søren Engberg   
KolleKolle, direktør Berit K. Leth (Afbud)  
AKP Group A/S, bestyrelsesformand Allan K. Pedersen 
Aasted, direktør Christian Aasted (Afbud) 
Hareskov Elektric, direktør Jesper Glyb 
Smag på Nordsjælland, formand Torben Bo Toft Christensen 
Filmstationen, bestyrelsesformand Anders Engelbrecht 
 
Furesø Kommune: 
Borgmester, Ole Bondo Christensen 
2. viceborgmester, Lars Carstensen (Afbud) 
Formand for Plan- og Byudvikling, Bettina Ugelvig 
Formand for Beskæftigelse og Erhverv, Hasan Yilmaz (Afbud) 
Byrådsmedlem, Tine Hessner (Afbud)  
Byrådsmedlem, Lars Carpens   
By- og Kulturdirektør, Claus Torp 
Centerchef Center for By og Miljø, Morten Jepsen 
Jobcenterchef, Flemming Sommer 
Chef for Ledelsessekretariatet, Terkel Kunding 
Erhvervskonsulent (pr. 8.8), Helle Christoffersen 

 
• Efterretning – referatet er godkendt 

Referatet er udsendt, godkendt og lagt på hjemmesiden 

 

• Orientering – Erhvervsliv/Erhvervsforeninger 

Kort nyt fra virksomheder og erhvervsforeningerne 

 

Sammenfatning af orientering fra erhvervsliv og erhvervsforeninger: 

 

• Svært at tiltrække folk til aktiviteter: Alle melder om, at det er svært at tiltrække borgere, 

frivillige og samarbejdspartnere til møder, aktiviteter, events mv. Folk er sociale på andre 

måder. 

 



• Udfordringer for produktionen: Mange virksomheder oplever problemer med 

materialemangel, råvarepriser og rekruttering af medarbejdere. Samtidig er 

transportomkostningerne store. Lokal tilknytning er godt, og der kan for nogle være fordele i 

at knytte oplevelse på salg af fx lokale råvarer, så det ikke kun handler om prisen. 

 

• Stigende kompleksitet i at drive forretning: Vi står i en foranderlig tid med store 

usikkerheder – inflation og vigende købelyst. Derfor er der også tegn på, at forholdene på 

længere sigt kan gå den anden vej med recession og stigende arbejdsløshed. Nogle ser 

tendenser i bygge- og anlægsbranchen, og folk tør fx ikke indgå fastpris-aftaler.  

 

• Præsentation af ny erhvervskonsulent 
Furesøs nye erhvervskonsulent, Helle Christoffersen, præsenterede sig og deltog i hele mødet. 

Helle starter i jobbet 8. august 2022. 

 

Helle kommer fra en tilsvarende stilling i Frederiksberg Kommune. Der bliver udsendt en 

pressemeddelelse til august, når hun er startet. 

 

• Klimapartner - status 
Klimapartnerskabet blev lanceret på Erhvervstræffet den 19. maj. Der er aktuelt ca. 30 tilmeldte 

virksomheder. De tilmeldte virksomheders interesseområder breder sig over emnerne ”Grøn 

varme- og energiforsyning”, ”affald og indkøb” samt at ”få kortlagt eget klimaaftryk og 

identificere indsatser”. 

 

Samarbejdet med Viegand/Maagøe er bl.a. startet op med konsulentvirksomhedens deltagelse 

på møderne i erhvervsområderne. Desuden blev der afholdt webinar med Viegand/Maagøe om 

finansiering til erhvervslivets grønne omstilling ultimo maj – der var ca. 27 deltagere. Dette 

følges op af et morgenmøde den 21. juni om muligheder for at søge tilskud til 

bæredygtighedsrelaterede projekter, der stiller skarpt på fx klimaregnskab, relevante 

miljømærker, certificering og ledelsesstandarder, samt strategiudvikling, 

bæredygtighedsrapportering, CO2-beregninger på produkter/serviceniveau, el.lign. Læs gerne 

mere her: 

https://www.furesoe.dk/erhverv/erhvervskalender/erhvervskalender-2022-virksomheder/21-juni-

2022-klimapartner-orienteringsmoede/ 

25. august afholdes yderligere to webinarer om tilskudsmuligheder. 

 

Erhvervsrepræsentanterne giver tilbagemelding på modtagelsen af klimapartnerskabet blandt 

virksomhederne. Forvaltningen giver kort mundtlig status på tilmeldinger og samarbejdet med 

Viegand/Maagøe. 

https://www.furesoe.dk/erhverv/erhvervskalender/erhvervskalender-2022-virksomheder/21-juni-2022-klimapartner-orienteringsmoede/
https://www.furesoe.dk/erhverv/erhvervskalender/erhvervskalender-2022-virksomheder/21-juni-2022-klimapartner-orienteringsmoede/


 

• Status: Kommunen er first-mover på godkendelse af klimaplan. Samtidig er opstartet et 

godt samarbejde i Klimaforum hvor borgere, foreninger og virksomheder er repræsenteret. 

Der er ca. 30 tilmeldte klimapartnere – de kom meget hurtigt, men det skal selvfølgelig 

sammenlignes med, at der er sendt invitation ud i e-boks til 5.000 virksomheder. 

 

• Fokus på flere tilmeldte: Derfor fokus på efter sommerferien hvordan vi får flere til at blive 

en del af det. Vi skal fortsætte med at sætte klimaet på dagsordenen så folk opdager 

vigtigheden, så skal der nok komme flere tilmeldte. Det kan også overvejes, hvordan man 

bliver kontaktet efter første henvendelse – om processen kan optimeres. Der skal flere 

gode historier fx i tæt samarbejde med lokalavisen. En vinkel kunne fx være på de unge 

som frontløbere for forbrugerne, der presser på. 

 

• Videre liv for klimahandlingsplanen: Byrådet vedtager klimahandlingsplanen 29. juni. 

Derefter bliver den sendt ud til erhvervskontaktudvalgets medlemmer. Planen er en 

dokumentation omkring virkemidlerne ift at blive CO2 neutrale. Herefter skal der i det videre 

ske de konkrete beslutninger om hvad der igangsættes. 

 

• Evaluering Erhvervstræf 2022 
Furesø Erhvervstræf 2022 blev afholdt torsdag den 19. maj 2022 i Hangar 2 på Flyvestation 

Værløse. Der var tilmeldt 180 gæster og der deltog ca. 120 gæster, hvilket var færre gæster 

end forventet. Med henblik på at tiltrække flere gæster og optimere gæsternes oplevelse af 

Erhvervstræf 2023 har Furesø Kommune udsendt evalueringsskema. Der er modtaget 

besvarelser fra 50 personer, hvor kun 1 ikke var tilmeldt. Hovedbudskaberne fra evalueringen 

er: 

• Afhold træffet i maj eller januar 

• Helst en torsdag 

• Gerne i Galaksen med bespisning som i 2021 

• Delte meninger om primært fokus på netværk som dominerende tema 

• Mere tid til at besøge stande 

• Gerne mere erhvervsfagligt indhold 

 

Bilag: Opsamling på Evaluering 

 

• Evaluering: Inputtet fra evalueringen tages med videre i planlægningen til næste år. Tiden 

på året var måske ikke optimalt i år. Sidste år gav det mening at holde en sommerfest i 



forlængelse af corona. En ide kunne være at gå tilbage til en nytårskur med fejring af 

resultater – men kort så der også bliver tid til netværk. 

 

• Rekrutteringssituationen – herunder ukrainere i job 

Furesø Kommune fortsætter den tætte dialog og samarbejde med de lokale virksomheder 

omkring rekruttering. Aktuelt for 1. halvår af 2022 har der været 127 jobordrer, hvor 

succesraten er 96%. Blandt ukrainerne er det lykkedes at få 22 voksne i job ud af 62 mulige. 

 

Forvaltningen giver en kort mundtlig status på indsatsen og samarbejdet med virksomhederne. 

 

• Status: Forvaltningen kan ikke se en afmatning i rekrutteringsefterspørgslen. Både blandt 

virksomheder i kommunen og i oplandet. 1/3 af ukrainere er i arbejde. De har en 

arbejdskultur som gør det nemmere at integrere på arbejdsmarkedet – sproget kan være en 

hindring. Vi lykkes også med at få de borgere, der har det svært, ud på arbejdsmarkedet. 

Og vi ligger flot ift. ukrainere i job. Tak til virksomhederne for et godt samarbejde. 

 

• Orientering fra Furesø Kommune 

 

• Arrangementer i erhvervsområderne – status 

Onsdag den 15. juni blev seneste møde afholdt – denne gang i Farum Erhvervspark, 

hvor 15 virksomheder var tilmeldt. 

 

Senere venter møder i Erhvervsområderne: 

• Erhvervsområdet Kirke Værløsevej 

• Erhvervsområdet Lejrvej 

 

Bettina Ugelvig og forvaltningen fremlægger mundtligt en opsamling fra mødet. 

 

• Bettina: Har tidligere været møde i Walgerholm. Senest møde med Farum 

Erhvervspark. Fokus på grøn mobilitet fx cykler ved Farum station. Forslag om 

shuttlebus i erhvervsområdet. Fokus på information og kommunikation fra 

kommunen. Fokus på at virksomheder ikke bliver hæmmet i deres mulighed for 

produktion (fx støj) hvis naboen skifter. 

 



• Der kommer opsamlinger på besøgene. Og to nye besøg er på vej på Kirke 

Værløsevej og Lejrvej. Det overvejes, om der kan suppleres med digitale 

inddragelsesmetoder. 

 

• Status på Innovationspartnerskaber / Life Science Living Lab 

Arbejdet med udvikling af innovationspartnerskaber / Living Labs på Furesøs 

arbejdspladser er i foråret foregået i samarbejde med en række lokale virksomheder i 

Furesø Kommune. Det er mundet ud i en projektbeskrivelse, som handler om at 

kommunen ønsker at udvikle en living lab model og tilhørende aktiviteter, der kan 

benyttes af alle kommuner. Projektet har på den baggrund modtaget 1,5 mio. kr. frem til 

30. juni 2023 fra Erhvervsfyrtårn Life Science. Projektet er i færd med at starte op, og til 

september vil bl.a. blive afholdt en markedsdag/workshop for virksomheder, som kan 

høre mere om aktuelle kommunale behov på velfærds- og sundhedsområdet. 

 

Bilag: Projektbeskrivelse + Powerpoint præsentation 

 

• Vi har behov for nye måder at lave velfærdsløsninger på. Et tæt offentligt privat 

samarbejde kan hjælpe på det. Fokus på kommunale udfordringer der bringes ud til 

virksomheder. 

• Der nedsættes to styregrupper. En intern Furesø styregruppe med fokus på 

udvælgelsen af projekter samt opsamling af læring på de erfaringer der er hentet ift. 

udviklingen af et fælles sprog. I denne styregruppe vil følgende lokale virksomheder 

have sæde: 

• Henrik Skov Andersen, Ibsen Photonics 

• Rene Keller, Wexøe 

• Jesper Glyb, Hareskov Elektric 

• Jørgen Godt Olsen, NCK 

• I den fælles styregruppe med fokus på en fælles kommunal model for living labs vil 

Morten Hald fra Zibra / MindFuture være repræsenteret. 

 

• Halvårsstatus på partnerskabsaftalen 2020-2022 

Forvaltningen har udarbejdet en status for 1. halvår for den to-årige partnerskabsaftale.  

 

Bilag: Halvårsstatus 2022. juni  

 



Kommentarer: 

• Selve aftalegrundlaget er godt. Status er god på de enkelte emner. Godt og tæt 

samarbejde med kommunen og Furesø Industri. Fremtidsværkstedet er der godt 

samarbejde med. Lokale indkøb bør der arbejdes mere med. Konsulentydelser ser 

ikke ud til at komme på Comdia. Der mangler opgørelser på brugen af systemet – 

hvor er leverandørerne henne? Mere konkrete tal på. Behov for jævnlig 

gennemgang af brug af Comdia. Kunne man tage det på EKU næste gang. 

Målepunkter ønskes. 

 

• Der arrangeres et formøde med Jesper og Birgit. Herefter kommer det på EKU 

næste gang til september. 

 

• Eventuelt 
 

Claus Torp: Analyse af erhvervsområderne er på vej. Forvaltningen vil gerne sende opdraget til 

kommentering. 

 

• Hvad skal kommunikeres fra dette møde? 
Er der noget fra mødet, der bør kommunikeres til presse/erhvervsliv. 

• Klimapartnere – flere på vej 

 

• Kommende møder 
Der er booket følgende møder i 2022  

• 27. september (Allan K – afbud) 

• 8. december (Allan K – afbud) 

 

 

 


