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Referat 

Forum: EKU - Erhvervskontaktudvalgsmøde 
Tid: Den 5. december 2014 kl. 8:00 – 10:00 
Sted:  Bryllupssalen, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse 

 
Deltagere  

Erhvervsrepræsentanter: 

Næstformand EKU, Furesø Industriforening, Solveig Bisgaard 
Furesø Erhvervsforening, formand Mikael Boutrup 
Farum Bytorv, centerchef Lisette Thamdrup 
Værløse Bymidte, bestyrelsesmedlem Camilla Hovard  
KolleKolle, direktør Berit K. Leth 
FC Nordsjælland, formand Allan K. Pedersen 
Aasted, direktør Christian Aasted 
Expo Viva, direktør Eva Vedel 
Hareskov Elektric, direktør Jesper Glyb 
 
Furesø Kommune: 

Borgmester Ole Bondo Christensen 
Formand Miljø-, Plan- og Teknikudvalget John Ingemann Allentoft 
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard 
Centerchef Styring og Udvikling Gitte Elefsen  
Centerchef By, Miljø Lene Mårtensson 
Civilingeniør Lene Christiansen 
Erhvervskonsulent Flemming Ipsen 
Centerchef Flemming Sommer (gæst)  
 
Afbud: 

Formand Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Preben S. Pettersson 
Byrådsmedlem Gustav Juul 
 

0.   Godkendelse af referat fra 19. september 2014  

Referatet blev godkendt. 
 
1. Nyt medlem af Erhvervskontaktudvalget  

Det blev besluttet, at Torben Bo Christensen fra Rokkedyssegård frem-
over deltager i Erhvervskontaktudvalget som repræsentant for kommu-
nens fødevareproducenter /  ”Smagen af Furesø”. 
 
2.   Kort orientering fra erhvervsforeninger og erhvervsliv 

Solveig Bisgaard: Det går godt for SIMI, som har vundet 3 store udbud i 
år - ud af 6 mulige.  
 
Furesø Erhvervsforening, Mikael Boutrup: Erhvervsforeningen har nu 
holdt 10 netværksmøder med gennemsnitligt 45 deltagere. Senest har 
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der været julemiddag. På programmet til næste år står også et par fagli-
ge foredrag og en tur til Langelandsfestivalen. Denne gang måske med 
en overnatning. 
 
Aasted, Christian Aasted: Virksomheden udvider fortsat, både lokale- og 
personalemæssigt. Har nu over 330 ansatte.  
 
Hareskov Elektric, Jesper Glyb: Har meget at lave, både byggerier og 
service. 
 
Expo Viva, Eva Vedel: Arbejder på et julekoncept for Frederiksberg 
Kommune "Frederiks Jul", der blandt andet byder på et julemarked den 
19. – 21. december. Lakridsfestivallen holdes i år den 21. - 22. februar i 
København og den 28. februar i Fredericia. Næste års Iværk & Vækst vil 
blive holdt i Fængslet i Horsens. 
 
FC Nordsjælland, Allan K. Pedersen: FCN har klaret sig godt denne sæ-
son og fået en stærk ny sponsor (DHL). Begge ungdomsholdene U17 og 
U19 ligger helt i top. FCN har ansat 10-15 nye medarbejdere det sidste 
halve år.   
 
KolleKolle, Berit K. Leth: Markedet er ikke let, og flere af de faste kunder 
har skåret ned på budgetterne til møder, rejser og arrangementer. Der er 
dog også kommet nye kunder til.  
 
Værløse Bymidte, Camilla Hovard: Juletræet er tændt på Bymidten, men 
julehandlen er ikke rigtig begyndt endnu. Der står pt. 2 butikker ledige og 
en mere fra 1. januar. 
 
Det går ok for Værløse Optik, som satser på et højt serviceniveau og på 
at give kunderne noget for pengene. 
 
Farum Bytorv, Lisette Thamdrup: Bytorvet er pt. fuldt udlejet. Julen blev 
skudt i gang med en vellykket "Black Friday", og der er "Foodfestival" i 
weekenden. 
 
Planer for etablering af en Lidl på Statoilgrunden er sendt i nabohøring, 
da planerne forudsætter dispensationer fra den gældende lokalplan. 
Centerforeningen har flere spørgsmål til planen. Lisette Thamdrup invite-
res til et møde med Lene Mårtensson, hvor sagen kan drøftes nærmere.  
 
Lisette Thamdrup spurgte, om Furesø ville gøre indsigelse mod planer-
ne om et nyt storcenter i Hillerød.  
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John Ingemann Allentoft fortalte, at Furesø Kommune og flere andre af 
de berørte kommuner også forventes at sende indsigelser, som skal 
lægge op til en dialog med Hillerød Kommune om planerne. 
 

3.   Etablering af et advisory board – samarbejdet mellem virksom-

hederne og jobcentret 

Centerchef Flemming Sommer orienterede om idéen om at nedsætte et 
advisory board med deltagelse fra erhvervslivet. Formålet er at få et tæt-
tere samarbejde mellem kommunens Jobcenter og de lokale virksomhe-
der om rekruttering og beskæftigelse, som kan give positive effekter i 
bekæftigelsesindsatsen. Advisory boardet skal mødes ca. 4 gange om 
året, og deltagerne melder sig for et år ad gangen. Flemming Sommers 
oplæg er vedlagt referatet. 
 
 
Allan K. Petersen fandt ideen god, men vigtigt, at de virksomheder, der 
melder sig, ikke må opleve, at det indebærer en særlig forpligtelse i for-
hold til at ansætte ledige. 
 
Flemming Sommer fortalte, at Jobcentret aktuelt har registreret ca. 700 
"jobparate" ledige og ca. 350 "aktivitetsparate".  
 
Solveig Bisgaard spurgte til Jobcentrets IT-system, som ikke fungerer 
optimalt. Flemming Sommer fortalte, at det er et statsligt system, som 
kommunen ikke har indflydelse på.  
 
Erhvervskontaktudvalget vil løbende blive orienteret om drøftelserne i 
advisory boardet. 
 
4.   Kort orientering fra Furesø Kommune 

Erhvervenes dag 
Flemming Ipsen fortalte, at der havde været godt 100 deltagere til arran-
gementet. Positive tilbagemeldinger både fra virksomhederne og fra de 
kommunale medarbejdere, der deltog på markedspladsen. Dagen gav 
også 10-20 nye medlemmer i Furesø Erhvervsforening.  
 
Brandingkampagne 2014 
Flemming Ipsen viste et TV-spot, der vil blive lanceret på Nytårskuren 
den 12. januar. Spottet vil blive vist på TV2 Lorry i 4 uger fra den 13. ja-
nuar. 
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Alle opfordres til at hjælpe med at sprede reklamefilmen på hjemmesider 
og sociale medier. Medlemmerne af EKU vil få tilsendt et link, hvor fil-
men kan hentes. 
 
Nye takster for Erhvervsaffald  
Kommunerne er siden 2012 blevet pålagt at opkræve betaling for er-
hvervsaffald.  Dansk Industri har klaget til Statsforvaltningen over, at 
kommunernes gebyrer, som blev sat ned i 2013, er konkurrenceforvri-
dende i forhold til de private aktører på markedet. Vestforbrænding har 
derfor været i dialog med Miljøstyrelsen om en revision af gebyrerne, der 
træder i kraft fra 2015. En oversigt over de nye affaldsgebyrer var ud-
sendt før mødet. I følge Vestforbrænding har man forsøgt at få en bedre 
sammenhæng mellem brug og betaling. Samtidig med, at ordningen skal 
være håndterbar og virke nogenlunde retfærdig. 
 
De nye gebyrer sænker priserne for de små administrative/kontor virk-
somheder. Jesper Glyb pegede på, at det for firmaer med mange biler er 
meget dyrt at bruge årskort. 
 
Der blev spurgt til, hvordan man skelner imellem "Bygge- og anlægs-
håndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervs-
affald" og "Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartne-
re"? Lene Mårtensson vil undersøge det. Se svar sidst i referatet. 
 
Der var enighed om, at der er en risiko for, at affald bliver smidt andre 
steder end på genbrugsstationerne, når det ikke er gratis at bruge dem. 
John Ingemann Allentoft glædede sig dog over, at Furesøs virksomhe-
der har en høj moral. Det er ikke voldsomme mængder af affald, der 
dumpes andre steder. 
 
Allan K. Pedersen opfordrede alle til at anmelde det til politiet, hvis man 
ser, at der bliver smidt affald uden for genbrugsstationerne. Kommunens 
medarbejdere, som kører meget rundt, bør opfordres til være opmærk-
somme. 
   
Kriminalitetsforebyggelse 
I Furesø Kommune har der været ekstraordinært mange indbrud i 1. 
halvår 2014. 
 
Kommunen har udarbejdet en indsatsplan i samarbejde med politiet. Der 
vil blandt andet blive nedsat en brugerfølgegruppe med grundejerfor-
eningerne, og kommunes medarbejdere opfordres til at holde øjne og 
øre åbne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 5 af 8 

 
Ole Bondo Christensen fandt det vigtigt, at virksomhederne og er-
hvervsområderne også er med i forebyggelsesindsatsen.  
 
Michael Boutrup foreslog, at ledige kan aktiveres i vagtpatruljer, og Ca-
milla Hovard spurgte til oplysninger om, hvornår indbruddene sker, og 
hvornår der er brug for særlig opmærksomhed. 
 
Lisette Thamdrup fortalte, at der er grupper af unge, som holder til på 
Farum Bytorv. Det lader til, at der mangler aktivitetsmuligheder for de 
unge, der ikke er med i de organiserede klubber. Allan K. Pedersen ef-
terlyste, at SSP er mere synlige, hvor de unge holder til. 
 
Ole Bondo Christensen konkluderede, at kommunen er i tæt kontakt 
med de unge omkring Farum Bytorv, og at der skal følges op på pro-
blemstillingerne.  
 
Arrangement om indkøb/udbud  
Gitte Elefsen fortalte, at der planlægges et møde for de lokale leveran-
dører, håndværkere mv. i februar 2015. 
 
Jesper Glyb opfordrede kommunen til i højere grad at udbyde opgaver i 
fagentrepriser – evt. med sociale klausuler. 
 
Vækstarrangement m/Change og Væksthus Hovedstadsregionen 
Claus Walther Jensen, der er direktør og ejer af undertøjskæden Chan-
ge, har vundet prisen som Årets Ejerleder i Hovedstaden. Change har sit 
hovedsæde i Farum Erhvervspark. Der vil komme et arrangement med 
Change og Væksthus Hovedstadsregionen i 2015. Erhvervsforeningerne 
indbydes til at være med i planlægningen. 
 
Ny lokalplan Farum Hovedgade 
Forslag til en ny lokalplan, der giver mulighed for yderligere detailhandel 
i området omkring Eurospar i Farum Hovedgade, har været i høring frem 
til 2. december.  
 
Efter at Eurospar er lukket, er kommunen nu i dialog med Rema 1000 og 
konkursboet. Den nye situation kan måske åbne for løsninger, der giver 
bedre byrum, mere grønt og højere kvalitet. 
 
Lisette Thamdrup foreslog, at der planlægges for én dagligvarebutik og 
boliger for unge eller ældre, frem for 2 butikker. 
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Solveig Bisgaard klagede over, at Furesø Erhvervsforening og Furesø 
Industriforening ikke havde fået høringsmaterialet sendt direkte, men 
havde måttet læse om det i avisen. Lene Mårtensson beklagede. 
 
Camilla Hovard spurgte til, hvorfor man planlægger butikker uden for 
centerområderne. Ole Bondo Christensen svarede, at det er en balance. 
Der er også brug for liv i lokalområderne, og det er et stort gode at kun-
ne handle dagligvarer tæt på, hvor man bor. 
 
Proces for ny Beskæftigelses- og Erhvervspolitik 
Der skal udarbejdes en ny Beskæftigelses- og Erhvervspolitik blandt an-
det på baggrund af anbefalingerne fra Task Force Erhverv.  
Solveig Bisgaard blev valgt som EKUs repræsentant til at følge arbejdet. 
 
Folkeskolereformen  
Ole Bondo Christensen fortalte, at der på næste møde i Erhvervskon-
taktudvalget vil blive præsenteret et oplæg til, hvordan kommunen og 
erhvervslivet kan arbejde tættere sammen om skolereformen. 

 
5.   Eventuelt 

Nytårskuren er flyttet til den 12. januar kl. 15. 
 
Allan K. Pedersen foreslog, at kommunen i højere grad skriver om status 
på de kommunale projekter / initiativer, så der kan blive mere tid til debat 
på møderne i Erhvervskontaktudvalget. Der var enighed om, at det er en 
god ide.   
 
6.   Næste møde 

Næste møde i Erhvervskontaktudvalget holdes den 6. marts 2015. 
 

7.  Task Force – Erhverv – rapport 

Formanden for Task Force Erhverv direktør Ole Kring fortalte om arbej-
det og de anbefalinger, som Task Force gruppen giver videre som op-
læg til en kommende Beskæftigelses- og Erhvervspolitik. 
 
Et "excecutive summary" var udsendt med dagsordenen. 
 
Task Forcen har arbejdet med en vision, der har en tidshorisont på ca. 
10 år, nogle indsatsområder med en tidshorisont på 4-5 år og forslag til 
konkrete projekter / indsats med en tidshorisont på 1-2 år. 
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Task Forcen har blandt andet konstateret, at mange af de lavthængende 
frugter allerede er høstet gennem de seneste års indsatser for at gøre 
Furesø til en attraktiv erhvervskommune.  
 
Furesø har en god beliggenhed, men har ikke meget ledig plads til nye 
erhvervsområder.  
 
Forventninger til, at priserne fortsat vil stige i København, og at trængs-
len på vejene vil øges samtidig med, at flere vil prioritere at arbejde tæt 
på deres bolig, giver Furesø nogle muligheder for at tiltrække flere virk-
somheder, som skal udnyttes.  
 
Task Forcen anbefaler, at Furesø satser på at tiltrække små og mellem-
store virksomheder. Det er svært at påvirke de store virksomheders lo-
kalisering. Det anbefales videre, at Furesø satser på virksomheder med 
et stort vidensindhold, der matcher borgernes uddannelsesniveau – og 
som typisk også giver arbejdspladser, der ikke kræver en høj uddannel-
se. 
 
Både Allan K. Pedersen og Solveig Bisgaard roste arbejdet.  Allan K. 
Pedersen fandt, at det var sat flot op – og er enig i budskabet omkring 
de store virksomheder. Solveig Bisgaard fandt det vigtigt, at der også er 
fokus på de borgere, som ikke har de højeste uddannelser.  
 
Ole Bondo Christensen sluttede mødet med at takke Task Forcen for 
arbejdet. 
 
Pressemøde 

I forlængelse af EKU-mødet blev der holdt et pressemøde med en offici-
el overdragelse af Task Force rapporten til Furesø Kommune.  
 
Vedlagt referatet  

- Flemming Sommers oplæg om Advisory Board. 
- Afrapportering Erhvervspolitisk Taskforce. 
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Efterskrift til referatet.  
 
Om de nye affaldsgebyrer: 
 
Hvordan skelner man præcist mellem de to første kategorier? 

Ved ”Bygge- og anlægshåndværkere” forstås: Blikkenslagere, brolægge-
re, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, mu-
rer, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der 
udfører tilsvarende arbejde. 
Andre håndværkere er omfattet af "Øvrige bygge- og anlægshåndværke-
re”. 
 
Hvad er årsagen til at prisen på ”Øvrige bygge og anlægshåndvær-

kere” og ”øvrige virksomheder” ved personbiler er det billigst for 

øvrige virksomheder, men ved de andre bilkategorier bliver det dy-

rere for øvrige virksomheder? 

Prissættelsen af taksterne indbyrdes er fastsat efter besøgshyppighed 
og den affaldsmængde, som virksomhederne afleverer i de forskellige 
biltyper. Affaldsmængden er målt i en brugerundersøgelse. Priserne af-
spejler derfor i gennemsnit, hvad virksomhederne afleverer indenfor 
virksomhedstyperne og alt efter vognstørrelse. 
 
Yderligere oplysninger fra kommunen: 

Kommunen informerer virksomheder om de nye takster på kommunens 
hjemmeside og i Furesø Avis. Oplysninger om takster og om ordningen 
er samlet på hjemmesiden www.tilmelding-genbrugsstationer.dk. 
 
 

 


