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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 

Torben Bo Christensen, Smagen af Furesø 

 

Furesø Kommune: 

Borgmester Ole Bondo Christensen 

Formand Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Preben S. Pettersson 

Formand Miljø-, Plan- og Teknikudvalget John Ingemann Allentoft 

Byrådsmedlem Gustav Juul 

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard 

Centerchef Styring og Udvikling Gitte Elefsen  

Centerchef Jobcenter, Flemming Sommer 

Afdelingsleder Plan og Byg, Karin Langendorf 

Civilingeniør Lene Christiansen 

Erhvervskonsulent Flemming Ipsen 

Udviklingskonsulent Ane Plouman Hag 

 

Afbud 

Hareskov Elektric, direktør Jesper Glyb 

Expo Viva, direktør Eva Vedel 

Centerchef By, Miljø Lene Mårtensson 

 

0. Godkendelse af referat fra 5. december 2014  

Referatet blev godkendt. 

 

1. Udkast til Forord, Vision og Fokusområder for kommende Erhvervs-  

og Beskæftigelsespolitik 2015 - 2018 

Bemærkninger til de indledende afsnit Forord og Vision: 

 

Solveig Bisgaard: Efterlyser, at kommunen forpligter sig mere. 

 

Lisette Thamdrup: Pas på ordvalget. Så der ikke skabes forventninger, der ikke 

kan indfries. 
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Christian Aasted: Hvordan måler man, om Furesø er Hovedstadsregionens og 

Nordsjællands mest erhvervsvenlige kommune? 

 

Debat med indlæg fra flere: Visionen referer til Dansk Industris årlige undersø-

gelse af kommunernes erhvervsvenlighed, hvor Furesø senest lå nr. 1 i Nord-

sjælland og nr. 2 i Hovedstadsregionen. Undersøgelsen måler på 11 områder, 

herunder skatter/gebyrer, infrastruktur, samarbejde med kommunen, fysisk 

planlægning, sagsbehandling mv. 

 

Fordelen ved undersøgelsen er, at den gennemføres hvert år – så man kan se 

en udvikling – og at den er landsdækkende, så man kan sammenligne sig med 

andre kommuner. 

 

Ulempen er, at den ikke omfatter alle typer af erhverv. Detailhandelen, nogle li-

berale erhverv og fødevareproducenter er ikke omfattet. Se bilag til referatet. 

 

Flemming Ipsen har i 2010 og i 2014 gennemført to lokale "brugerundersøgel-

ser", hvor en del af Furesøs virksomheder har svaret på forskellige spørgsmål 

om den kommunale service mm. 

 

Ole Bondo Christensen konkluderede, at vi fortsat vil bruge DI’s undersøgelse 

til at sammenligne Furesø med andre kommuner – men at vi supplerende kan 

måle os selv på parametre, der er relevante i forhold til Erhvervs- og Beskæfti-

gelsespolitikkens fokusområder.  

 

Michael Boutrup foreslår et mål for reduktion af CO2. 

 

Torben Bo Christensen ønsker øget fokus på mad og turisme. Ambition om en 

Michelin stjerne restaurant? Allan K. Pedersen: Eller flere leverandører til Mi-

chelin stjerne restauranter, som Rokkedyssegård allerede er det? 

 

Fokusområde 1: Furesø – en del af en større sammenhæng 

Flemming Ipsen fortalte, at det handler om, at Furesø skal have større glæde af 

de regionale samarbejder vi indgår i – og af væksten i København. 

 

”Greater Copenhagen” er et samarbejde mellem regioner og kommuner på 

Sjælland og i Skåne, der samlet har 3,8 mio. indbyggere. Her er blandt andet 

etableret et sekretariat, der kan hjælpe virksomheder, som får medarbejdere fra 

udlandet til Danmark med kontakt til myndighederne (opholds- og arbejdstilla-

delser, folkeregister mv.) 
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Vi er også medlem af Væksthus Hovedstaden og Iværksætterhuset, der har en 

række tilbud, som Furesøs virksomheder skal kende og have glæde af. 

 

Der er også mulighed for, at Furesø kan samarbejde med andre kommuner om 

initiativer som ”Energi og Erhverv Furesø” og søge EU-støtte til klima/miljø tiltag 

i virksomhederne. 

 

Fokusområde 2,3 og 4: Uddannelse, beskæftigelse, iværksætteri 

Det blev forslået, at fokusområderne evt. skrives sammen. 

 

Ole Bondo Christensen gjorde opmærksom på, at skolereformen lægger op til 

øget samarbejde mellem skolerne og erhvervslivet, og at andre kommuner er 

kommet langt med det. Solveig Bisgaard bemærkede, at det forudsætter, at un-

ge er motiverede og at der bliver fulgt op. 

 

Alan K. Pedersen ønsker mere fokus på, at der kommer til at mangle 50.000 

lærlinge og fokus på de virksomheder, der kommer til at mangle arbejdskraft, 

fremfor iværksætteri.  

 

Flere var enige i, at for mange får en studentereksamen, der ikke kan bruges til 

noget, og at det skal gøres mere attraktivt at tage en håndværkeruddannelse.  

 

Christian Aasted bemærkede, at det også kan være svært at komme videre, 

hvis man lader et sabbatår blive til flere. 

 

Michael Boutrup tilføjede, at der kan være behov for at gøre erhvervsuddannel-

serne mindre ”skoleagtige” og mere som den gamle mesterlære. 

 

Ole Bondo Christensen konkluderede, at der skal arbejdes på at få en erhvervs-

faglig uddannelsesinstitution til kommunen. 

 

Ole Bondo Christensen pegede også på, at vi har en særlig udfordring i forhold 

til at få de flygtninge, der kommer til kommunen – og generelt borgere med an-

den etnisk herkomst – i beskæftigelse. Der skal gøres en særlig indsats mht. at 

øge sprogfærdighederne og arbejdes videre med aftaler som den, der er indgå-

et i forbindelse med nedsættelsen af dækningsafgiften.  

 

Solveig Bisgaard mente, at det er svært at skabe jobs, når kommunen ikke bru-

ger lokale leverandører. Og det er svært at bruge Jobcentret, når IT-systemerne 

ikke fungerer bedre.  
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Christian Aasted anbefalede, at man ser på de virksomheder, der har en stor 

eksport. For dem er det en særlig fordel at have en etnisk blandet medarbejder-

stab. 

 

Fokusområde 5 – attraktive erhvervsområder og rammevilkår 

Ole Bondo Christensen indledte med at fortælle, at Furesø Kommune har en 

vækst- og udviklingsstrategi, der blandt andet omfatter flere indbyggere og flere 

arbejdspladser. Der er fokus på udvikling og øget udnyttelse af blandt andet er-

hvervs- og centerområderne. Strategien skal senere drøftes i Erhvervskontakt-

udvalget. 

 

Solveig Bisgaard bad om, at alle lokalplaner, der har med erhverv at gøre, bliver 

sendt separat til erhvervsforeningerne. Det tilkendegav forvaltningen vil ske 

fremover.  

 

Der blev spurgt til det nye iværksætterhus, og Flemming Ipsen fortalte, at der 

har været nogle problemer med bygningen, som har udsat åbningen. Det for-

ventes klar i april måned, og vi vil se, om det næste møde i Erhvervskontaktud-

valget kan holdes der.  

 

Fokusområde 6 - Erhvervsservice version 2 

Allan K. Pedersen spurgte til målene for kommunens byggesagsbehandling. De 

er, at en virksomhed, der søger byggetilladelse bliver kontaktet inden for 24 ti-

mer på hverdage. Selve behandlingen af byggeansøgningen afhænger af an-

søgningsmaterialet og sagens kompleksitet. 

 

Der er enighed om, at erhvervslivet og kommunen har fælles interesser i at gø-

re det godt for virksomhederne. 

 

Med hensyn til at understøtte lokale klyngedannelser, så kan det også omfatte 

fødevareproduktion og turisme.      

 

Fokusområde 7 – Grøn omstilling 

Flere pegede på, at energitiltag som bedre isolering og mere solenergi i mange 

tilfælde er en god forretning – og også godt for de lokale håndværkere. 

 

Christian Aasted spurgte, og kommunen har en CSR strategi (Corporate Social 

Responsibility). Rasmus Bjerregaard svarede, at kommunen gør meget af det, 

en strategi ville omfatte, men at det ligger forskellige steder - f.eks. i personale-

politikken og i udbuds- og indkøbsstrategien. 

 

Ole Bondo Christensen fortalte, at kommunen har reduceret energiforbruget i 

de kommunale bygninger med 39 %. 
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John Ingemann Allentoft beklagede, at lovgivningen nu kræver, at kommunen 

skal oprette et selvstændigt selskab for hvert eneste solcelleanlæg, der etable-

res. Det giver meget administration. Allan K. Pedersen anbefalede en konstruk-

tion med et holdingselskab. 

 

Fokusområde 8 - Udbud/Indkøb 

Solveig Bisgaard var tilfreds med, at kommunens tidligere ”håndværkerliste” nu 

er udvidet til en ”leverandørliste”. Ellers mente hun stadig, at kommunen arbej-

der med for store udbud af ex. hygiejneartikler og rengøringsopgaver og bekla-

gede, at de store byggeopgaver udbydes i totalentrepriser og ikke i fagentrepri-

ser. Hun mente, at der står meget godt i kommunens udbuds-og indkøbsstrate-

gi, men at det ikke bliver praktiseret. 

 

Ole Bondo Christensen svarede, at kommunen skal sikre den bedste pris og 

kvalitet, når man køber ind – og hvis det ikke fungerer, skal det tages op. 

 

Mikael Boutrup foreslog, at kommunens indkøbere inviteres til deltage i netvær-

kene i Furesø Erhvervsforening og FC Nordsjælland, så man kan lære hinan-

den at kende. Flemming Ipsen var enig i, at det også handler om at bygge bro 

mellem to forskellige verdener. Det skal afdækkes, hvad der er af problemer og 

muligheder, og hvordan vi så kommer videre. 

 

Fokusområde 9 - Branding 

Ingen bemærkninger. 

 

Den videre proces 

Udvalgets kommentarer vil indgå i den videre proces med den endelige ud-

formning af politikken, inden den forelægges Beskæftigelses- og Erhvervsud-

valget i april. Herefter er der en offentlig høring inden den endelige politiske 

godkendelse. Politikken vil blive fulgt op af en mere konkret handlingsplan for 

2015 - 2018. 

      

2.   Kort orientering fra erhvervsforeninger og erhvervsliv 

Solveig Bisgaard fortalte, at Simi har oplevet at være blevet inviteret med, når 

en kunde skal i gang med om- eller nybygning. Så kan der blive taget hensyn til 

mange praktiske ting omkring indretning og materialevalg, som kan gøre den ef-

terfølgende drift lettere og billigere.   

 

Mikael Boutrup fortalte, at Furesø Erhvervsforening fejrer 125 års jubilæum i år. 

I den anledning har Furesø Museum hjulpet med noget sjovt historisk materiale 

om foreningen, der fra start var forbeholdt ”hæderlige erhvervsfolk”, og som 

havde et årligt kontingent på 1 kr.   
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Allan K. Pedersen: Ærgrer sig naturligvis over, at Naturklagenævnet har bloke-

ret for, at der kan planlægges et begrænset antal ikke-sportslige arrangementer 

på Farum Park. Det ville være en god mulighed for at prøve tingene af i praksis, 

inden der vedtages en ny lokalplan. Nu bliver afprøvningen forsinket. 

 

Lisette Thamdrup: Ønsker bedre skiltning til Farum Bytorv. Vejdirektoratet tilla-

der ikke skiltning ved motorvejen. 

 

Michael Boutrup foreslår, at der arrangeres en Furesøfestival på Flyvestationen 

og at Farum Bytorv sætter en mast op, der er så høj, at den kan ses fra motor-

vejen. 

   

3.  Advisory Board – status 

Flemming Sommer fortalte, at det første møde har været holdt, og at stemnin-

gen var god. Der meldes om både gode og mindre gode erfaringer med samar-

bejdet med Jobcenteret. 

 

Der skal være fokus på responstiden og på vedholdenhed i kontakten. Jobcen-

tret kan hjælpe virksomhederne med rekruttering generelt, og man vil arbejde 

mere brancheorienteret, så virksomhedskonsulenterne i Jobcentret får et større 

kendskab til enkelte branchers behov. Der skal endvidere fokus på at fortælle 

de gode historier. 

 

4.  Turismeindsatsen 

Der skal arbejdes både lokalt med tiltag som picnic-festival, store cykeldag mv. 

og mere regionalt i samarbejde med andre kommuner og organisationer som 

Visit Copenhagen. 

 

Lokalt er der nedsat en gruppe med deltagelse af Expoviva, MTB-Tours, Jagro 

Planter og Koi, Rokkedyssegård, KolleKolle, Farum Park/FCN og Furesø Mu-

seer. 

 

Regionalt søges samarbejde med Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte, Ru-

dersdal og Naturstyrelsen om et initiativ ”Green Belt – Københavns grønne 

baghave”.  Både Furesø og Mølleåen kan være udgangspunkter for tværkom-

munale turismesamarbejder. 

 

Det er planen at udvikle nogle ”turistpakker” i første omgang rettet mod japan-

ske turister. 
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Torben Bo Christensen pegede på, at sæson 2015 starter NU, og Lisette 

Thamdrup opfordrede til, at andre interessenter som Farum Bytorv holdes ori-

enteret om tiltag og arrangementer, som de handlende kan støtte op om. 

 

5.   Evaluering Nytårskur 2015 samt fastlæggelse af dato for 2016. 

Enighed om, at Nytårskuren (igen) var en succes, der vil blive gentaget den 7. 

januar 2016 kl. 15-17. 

  

6.   Orientering fra Furesø Kommune  

Skriftlig orientering var udsendt med dagordenen. 

 

Der blev spurgt til, hvornår det kan offentliggøres, hvem der har købt ”Evers-

grunden”. Svar: Snart. 

 

Lisette Thamdrup takkede for kommunens indsats i forbindelse med planerne 

om et nyt storcenter i Hillerød, som bygherren nu har ændret. Og spørger til sta-

tus på projektet omkring Kulturtorvet. Forvaltningen vil kontakte Lisette herom. 

  

Endelig opfordrede Lisette kommunen til at være proaktiv i forhold til at udar-

bejde nye lokalplaner i situationer, hvor det er en forudsætning for, at tomme 

bygninger kan komme i brug – som det tidligere Farum Rådhus, der har stået 

delvist tomt i længere tid. 

 

Der planlægges et borgermøde om Arkitektur- og Byrumsstrategi. Datoen er ik-

ke fastlagt, men det bliver ikke den 18. april, som der stod i bilag til dagsorde-

nen. Der bliver endvidere arrangeret et borgermøde om Farum Hovedgade. 

 

7.   Eventuelt 

Christian Aasted spurgte til status på ”Elkjær / Rosti” grunden. Ole Bondo Chri-

stensen svarede, at kommunen vil medinvestere i en ny vejforbindelse fra Slan-

gerupvej, hvis der er tilstrækkelig privat interesse i at etablere sig i området 

 

8.   Næste møde: 22. maj 2015 

Solveig Bisgaard meddelte, at hun ikke kan deltage den dag. En efterfølgende 

rundspørge har vist, at det ikke er muligt at finde en alternativ dag, hvor alle 

kan. Så den 22/5 fastholdes. 

 

…………………………………. 

 

 

Tilføjelser se næste side 
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Vedrørende DI undersøgelsen:   

Solveig Bisgaard nævnte på mødet, at Dansk Industris undersøgelse af Er-

hvervsklimaet i kommunerne kun baserer sig på svar fra DI’s medlemsvirksom-

heder.   

 

Det har efterfølgende vist sig ikke at være korrekt. Også virksomheder, der ikke 

er medlemmer, deltager i undersøgelsen. Det er dog stadig virksomheder, der 

ligger inden for DI’s målgruppe og med minimum 5 ansatte 

 

I seneste undersøgelse blev spørgeskemaet sendt ud til 18.415 virksomheder, 

hvoraf ca. 10.000 er medlemmer af DI. 


