
Forum: EKU - Erhvervskontaktudvalgsmøde 

Tid: Mandag den 27. september 2022 kl. 8.00 – 10.00 

Sted: Furesø Rådhus, Multisalen 

Deltagere: Erhvervsrepræsentanter: 
Næstformand EKU, formand Furesø INDUSTRI Mogens Brusgaard  

Furesø Erhvervsforening, formand Birgit Ritter 
NCK, direktør Jørgen Godt Olsen 
Farum Bytorv, centerchef Kenneth Barenholdt 
Værløse Bymidte, formand for centerforeningen Søren Engberg   

KolleKolle, direktør Berit K. Leth 
AKP Group A/S, bestyrelsesformand Allan K. Pedersen (Afbud)  
Aasted, direktør Christian Aasted 

Hareskov Elektric, direktør Jesper Glyb 
Smag på Nordsjælland, formand Torben Bo Toft Christensen 
Filmstationen, bestyrelsesformand Anders Engelbrecht (Afbud)  
 

Furesø Kommune: 
Borgmester, Ole Bondo Christensen 
2. viceborgmester, Lars Carstensen 
Formand for Plan- og Byudvikling, Bettina Ugelvig 

Formand for Beskæftigelse og Erhverv, Hasan Yilmaz (Afbud) 
Byrådsmedlem, Tine Hessner (Afbud)  
Byrådsmedlem, Lars Carpens  

Kommunaldirektør Nicolai Kragh Petersen (pr. 1/10) 
By- og Kulturdirektør, Claus Torp 
Fagchef, Jobcenter, Stig Marcussen 
Chef for Ledelsessekretariatet, Terkel Kunding 

Erhvervskonsulent Helle Christoffersen 

 

0. Efterretning – referatet er godkendt 

Referatet er udsendt, godkendt og lagt på hjemmesiden 

Ny kommunaldirektør Nicolai Kragh Petersen præsenterede sig kort. Nicolai er 53 år og uddannet 

cand.polit. Han har 15 års erfaring som topleder fra hhv. Københavns Universitet, 

Professionshøjskolen og senest ressourcedirektør i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns 

Kommune. 

1. Orientering – Erhvervsliv/Erhvervsforeninger  

Kort nyt fra virksomheder og erhvervsforeningerne 

Sammenfatning af orientering fra erhvervsliv og erhvervsforeninger: 

• Generelt har alle fokus på energioptimering og energibesparelser akut for at nedbringe 

udgifterne til el og gas, men også for på den længere bane at reducere CO2-udslippet og 

imødekomme kundernes krav om et bedre klimaregnskab.  

 

• Industrivirksomhederne melder om god ordretilgang, flere bedre end før Coronakrisen. De 

store udfordringer lige nu er mikrochips og øvrige elektroniske komponenter, som er svære at 



skaffe. Ligesom problemet med manglende kvalificeret arbejdskraft gør sig gældende for alle 

brancher. Det betyder i flere tilfælde en større efterspørgsel, end virksomhederne kan 

imødekomme.  

 

• KolleKolle har omlagt driften, så konferencehotellet ikke længere har åbent i weekenden, og 

ikke længere tilbyder at holde private fester, konfirmationer o.l. Årsagen er et flerårigt problem 

med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Også KolleKolle oplever god og stigende efterspørgsel. 

  

• Både Farum Bytorv og Værløse Bymidte melder om hårde tider. Begge har mærket e n brat 

opbremsning i kundernes indkøbsvaner samtidig med, at butikkerne er hårdt ramt af de 

voldsomme stigninger på energi. Mange restauranter og butikker med fødevarer kan ikke 

reducere el-forbruget uden at det påvirker driften markant. Forventningen er at flere butikker 

må lukke i den kommende tid.  

 

• Rokkedyssegård er i forhold til energiafgifterne bedre stillet end mange andre producenter, da 

de driftsmæssigt anvender koldtunneler og solenergi, og lige nu kigger på at optimere deres 

drift med solceller og jordvarmeanlæg. Da Rokkedyssegård ikke kun er bærlandbrug, men også i 

tiltagende grad er blevet et oplevelsescenter glæder de sig over, at der trods besparelser stadig 

er plads til events i Furesø, som er med til at sætte kommunen på landkortet og tiltrække 

gæster udefra. 

  

• Birgit Ritter kunne fortælle, at eftervirkningerne af Corona i form af Quiet Quitting og flere 

opsigelser nu begynder at vise sig. Flere ønsker et meningsfyldt alternativ til et arbejdsliv med 

større fokus på egen mentale bundlinje end på virksomhedens økonomiske ditto.  

Furesø Erhvervsforening mindede om kommende begivenheder i deres regi:  

12. oktober: Netværksmøde på restaurant Skovlyst med fokus på Furesø som destination. Adam 

Engel fra Wonderful Copenhagen kommer og fortæller om turismen i det grønne bælte, som Furesø 

er en del af.   

27. oktober: Det traditionsrige torskegilde 

18. november: Netværksmøde med lokal gin-fremstilling – og måske smagsprøver 

30. november: Den årlige julemiddag  

 

2. DI’s Erhvervsklimaundersøgelse  

Borgmesteren gennemgik kort resultaterne og glædede sig over, at Furesø Kommune atter lå 

nummer 1 i Nordsjælland. Der var generel enighed om, at nok er undersøgelsen et fingerpeg, men 

ikke nødvendigvis udtryk for holdningen hos Furesøs samlede erhvervsliv. Det er kun 64 af DI’s 

medlemmer, der har svaret, og det er få besvarelser i forhold til det samlede antal virksomheder i 

kommunen. De 64 virksomheder repræsenterer 1840 private arbejdspladser.   



Der blev konkret spurgt til, hvad placeringen ’kompetencedækning i folkeskolerne’ i kategorien 

’Uddannelse’ var udtryk for. Værdien 84,35 under kompetencedækning skal forstås således, at 

84,35% af undervisningstimerne efter planen blev varetaget af en lærer med 

undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer i skoleåret 2021/22. Rangeringen 

afspejler, hvor høj andelen er er sammenlignet med andre kommuner. Tallene er ikke 

væsensforskellige fra andre kommuner. Placeringen viser, at der er trængsel på midten, og hvis der 

er mange med lignende værdier, så skal nogen jo ligge bagerst i feltet. Procentsatsen er udtryk for 

et gennemsnit på tværs af fagene. Mere detaljeret på landsplan – og også gældende for Furesø – er 

kompetencedækningen på fagene fysik/kemi, dansk, matematik, fransk og musiske fag meget høj 

med værdier over 90 %. Fag med den laveste kompetencedækning er kristendomskundskab, 

billedkunst, natur/teknik m.fl. Kilden er Børne- og undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. 

Skoleområdet i Furesø påpeger, at der ikke er indberettet tal fra 20/21 p.g.a. corona, så tallene er 

fra 2019. Helt overordnet er både trivsel og faglighed høj i Furesøs skoler. Se pressemeddelelse her: 

Furesøs skolebørn trives | Furesø Kommune (furesoe.dk). For de særligt interesserede ligger den 

bagvedliggende nøgletalsrapport under Byrådsmødet pkt. 13 den 27. april 2022: 

https://furesoe.meetingsplus.dk/committees/byradet/fureso-byrad-27-april-

2022#protocolTabContent 

 

3. Status Klimaplanen og Klimapartner 

Klimaplanen 

Klimaplanen er vedtaget af Byrådet og sendt ud til medlemmerne af EKU siden sidste møde. Furesø 

skal være CO2-neutral i 2030. Udledningen i Furesø Kommune er på et niveau omkring 174 kton 

CO2, og såfremt der intet gøres, vil den være på 83 kton CO2 i 2030. For at nå målene kræves 

derfor en lokal indsats af kommune, borgere og virksomheder.  Indsatsområderne er bl.a. CO2-

negativ energiforsyning i 2023, CO2-reduktion i transportsektoren, større genanvendelse af affald 

og CO2 reduktioner fra landbrug og havebrug. Klimapartnerskabet, der skal understøtte 

bestræbelserne, har aktuelt 37 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”.  

Klimapartnerskaber 

Klimapartnerskaberne er skudt i gang med informationsmøder i foråret. Rådgivnings-virksomheden 

Viegand Maagøe har holdt webinarer og et morgenmøde med fokus på tilskudsmuligheder. 37 

virksomheder er tilmeldt partnerskabet, og inden vi går videre, er der behov for at se på, om vi 

rammer rigtigt med indsats, rådgivning og kommunikation. Forvaltningen samler op sammen med 

arbejdsgruppen i første omgang, så vi har et fælles overblik og afsæt for de videre drøftelser. På 

den baggrund var der et ønske fra borgmester og kommunaldirektør samt erhvervsforeningerne 

om et særskilt møde, hvor det videre partnerskab drøftes for bedst muligt at forløse synergierne.   

4. De sidste to erhvervsmøder – Lejrvej og Kirke Værløsevej 

 

https://www.furesoe.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2022/maj/furesoes-skoleboern-trives/
https://furesoe.meetingsplus.dk/committees/byradet/fureso-byrad-27-april-2022#protocolTabContent
https://furesoe.meetingsplus.dk/committees/byradet/fureso-byrad-27-april-2022#protocolTabContent


Bettina Ugelvig (A), formand for Plan og Byudviklingsudvalget, fremhævede at de tidligere møder 

har været gode med fokus på blandt andet grøn omstilling og mobilitet samt erhvervsservice. 

Udfordringen er, at der ikke deltager så mange i møderne, og derfor får kommunen ikke så mange 

tilbagemeldinger som ønsket. Formanden for Furesø Industri Mogens Bruusgaard supplerede med, 

at møderne bestemt havde værdi. De kunne følges op med et hurtigere feedback til 

virksomhederne. Generelt er det nok sådan, at det kniber med tiden hos mange virksomheder, og 

at gøre møderne digitale ville ikke nødvendigvis give flere deltagere, og det besværliggør dialogen.  

I december foreligger analyserapporten af Furesøs erhvervsområder, som skal danne grundlag for 

det videre planarbejde. Den kan være med til at kvalificere dialogen yderligere, og derfor afholdes 

de sidste møder i foråret. I mellemtiden taler vi sammen om, hvad vi kan gøre for at få flere til at 

deltage.    

 

5. Opfølgning på Comdia  

Økonomichef Ane Plouman Hag og leder for kommunale ejendomme Erik Justesen gennemgik og 

svarede på de ønsker, der var rejst og også drøftet forud for EKU-mødet. De slides, der blev 

gennemgået på mødet, vedhæftes referatet, når det udsendes til udvalgets medlemmer. Af særlige 

opmærksomhedspunkter blev nævnt: 

 

• Der er generelt en god kultur i kommunen omkring brugen af Comdia, og de enkelte 

forvaltningsområder bliver løbende mindet om at anvende inspirationslisten ved mindre 

indkøb.  

• Det er den generelle opfattelse, at løbende småindkøb som f.eks. morgenmad og blomster 

m.v. næsten altid købes lokalt i kommunen.  

• Direkte tildelinger af håndværksydelser går næsten altid til lokale virksomheder. 

• Håndværksvirksomhederne skal huske, at de hvert år skal genbekræfte leverandørkravene 

på listen i Comdia – ellers kan de ikke forblive leverandører.  

• Nyt: Nu lægger kommunen også sine EU-udbud på Comdia, så alle udbud er samlet et sted.  

Jesper Glyb efterlyste muligheden for tidligere at se de kommende udbud for året efter.  

Udbuddene er nødt til at afvente det kommunale budget og anlægsrammen, som typisk først 

bliver politisk besluttet og godkendt i oktober, og herefter skal opgaver og økonomi frigives. 

Derfor er listen tidligst klar i december/januar. Når listen over forventede udbud er klar, 

inviteres til det årlige møde for interesserede leverandører, ligesom listen lægges på Comdia.  

6. Nytårskur 2. februar 

Der var enighed om at gå videre med planlægningen af Nytårskuren den 2. februar i Galaksen sen 

eftermiddag/tidlig aften, og arrangementet indebærer en let forplejning. Forvaltningen og 

erhvervsforeningerne taler sammen om planlægningen af indholdet.  

 

7. Information om nyt nyhedsbrev 

Helle præsenterede ideen om et nyt nyhedsbrev med henblik på at få relevant information ud til 

virksomhederne. Der var delte meninger om nytteværdien af et nyhedsbrev med henvisning til, at 

vi alle sammen modtager nyhedsbreve, som vi ikke orker at læse, fordi de  ikke er vedkommende 

hver gang. Det ændrer ikke på behovet for at finde en god løsning, så vi informerer bedst muligt fra 

kommunen, men vi er lige gået tilbage i tænkeboksen og taler lidt videre med jer enkeltvis for at 

afsøge mulighederne og ønskerne.  



Orientering fra Furesø Kommune 

 

8. Status på OPI-samarbejdet under Erhvervsfyrtårn Life Science 

Terkel orienterede om, at innovationssamarbejdet har fået tilført 1,5 mio. kroner fra 

Erhvervsfyrtårn Life Science og EU’s fonde for Regional Udvikling til at understøtte arbejdet med 

velfærdsinnovation. Furesø Kommune har sammen med det private erhvervsliv arbejdet på en 

række innovationsprojekter om at afprøve en række teknologier, f.eks.  VR-briller, 

døgnrytmebelysning, faldsensorer og digital legeplads. Det arbejde fortsætter i 

erhvervsfyrtårnssamarbejdet. Her er den overordnede målsætning at skabe en bedre fælles 

forståelse og et fælles sprog, der skal lette det offentlige-private samarbejde.  

Helt overordnet har kommunen et stærkt ønske om at samarbejde med erhvervslivet om denne 

type projekter.  

 

9. Orientering om job og rekruttering  

Stig Marcussen fra Jobcentret oplyste, at det fortsat går godt. Jobcentret oplever en stigende 

efterspørgsel efter arbejdskraft, og modtager mange jobordrer fra det lokale erhvervsliv. Tak for 

det. Ledigheden er nede på 1,7%, men Jobcentret kan fortsat modsvare meget af den lokale 

efterspørgsel, og oplever, at de sammen med virksomhederne er gode til at finde løsninger. Blandt 

de ukrainske flygtninge i kommunen er 65-70% i job, hvilket er rigtig godt, og der er stadig 

mulighed for at få flere i job. Forventningen er, at ledigheden vil blive liggende på 1,6-1,7% de 

næste par måneder. Ledige faglærte er meget hurtigt videre i beskæftigelse. Jobcentret er ved at 

omskole ufaglærte borgere, som relativt hurtigt kan blive arbejdsparate og f.eks. indgå i 

ældreplejen.  

 

Orientering om kommunens budget 

Borgmester Ole Bondo Christensen orienterede om den netop indgåede budgetaftale for 

kommunen det kommende år. Han var glad for, at det er et enigt byråd, der står bag aftalen. Der 

skal findes besparelser for 110 mio. kroner. Det skyldes bl.a. voldsomme udgiftsstigninger til flere 

ældre, børn og det specialiserede område. Der bliver skåret i administrationen, men desværre også 

i den øvrige drift. Der foretages også investeringer for at få nedbragt udgifterne til det 

specialiserede område. Her etableres der lokale tilbud for at hjælpe børn, der har det svært, 

ligesom familiehuset styrkes og skoleområdet. Der kommer også ekstra fokus på klima- og 

energirenoveringer samt investeringer i velfærdsløsninger. Udover besparelser stiger 

kommuneskatten med 0,08 %.  

 

Kommunikation fra mødet:  

Både Farum Bytorv og Værløse Bymidte har oplevet voldsomme fald i indtjeningen samtidig med 

stigende udgifter til energi. Derfor blev det besluttet at opfordre til at støtte det lokale erhvervsliv 

bedst muligt blandt andet ved at handle lokalt. De stigende energipriser giver anledning til at 

skærpe opmærksomheden omkring klimadagsordenen også. Desuden er der grund til at oplyse 

erhvervslivet om Comdia. Den udsendte pressemeddelelse vedlægges referatet. Budskabet er også 

lagt på kommunens LinkedIn-side.   

 


