Referat

Forum:

EKU - Erhvervskontaktudvalgsmøde

Tid:

22. maj 2015 kl. 8:00 – 10:00

Sted:

Huset Responsum, Farum Gydevej 85, 3520 Farum

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

24. juni 2015
Center Styring og Udvikling
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 72355454
Kontaktperson:
Flemming Ipsen
E-mail: flei@furesoe.dk
Dir. tlf.: 72355454

Smagen af Furesø, Torben Bo Toft Christensen
www.furesoe.dk/erhverv

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 By, Miljø Lene Mårtensson
Centerchef Jobcenter, Flemming Sommer
Civilingeniør Lene Christiansen
Erhvervskonsulent Flemming Ipsen
Turisme- og kommunikationsmedarbejder Julie Kyhl
Økonomikonsulent Ane Plouman Hag
Indledning
Ole Bondo Christensen bød velkommen til mødet, der fandt sted i det nye
iværksætterhus / kontorfællesskab ”Responsum”.
I ”Responsum” kan iværksættere og små virksomheder leje kontorpladser med
adgang til fælles reception, telefonpasning, mødefaciliteter mv. Furesø Kommune har lejet et kontor og vil bruge huset til afholdelse af arrangementer mv.
0. Godkendelse af referat fra 6. marts.
Referatet var udsendt med dagsordenen. Det blev godkendt.

1. Kort orientering fra erhvervsforeninger og erhvervsliv
Furesø Erhvervsforening har 125 års jubilæum i år. Foreningen har planlagt
flere arrangementer:
Den 10. juni: Netværksmøde hos Jagro Planter & Koi.
Den 22. - 23. juli: Tur til Langelandsfestival
Den 17. september: 125 års jubilæumsfest på Skovlyst (Tyrolerfest)
Den 3. november: Torskegilde
Den 1. december: Julegilde på Furesø Marina
Farum Bytorv melder om stigende antal kunder og fremgang i omsætningen.
Afholdt meget vellykket ”Late Night Lounge” med Søs Fenger den 7. maj.
Den 29.-30. maj holdes ”Food Festival” med fokus på Picnic. På den måde
bindes arrangementet sammen med den større satsning: ”Furesø Picnicfestival”, der skydes fra start til august (se senere).
Hareskov Electric: Det går virksomheden godt. Jesper Glyb har set på planerne
for byggeriet af et samlet Rådhus, der er så stort, at det er hensigtsmæssigt, at
projektet udbydes som totalentreprise.
FC Nordsjælland ligger ok i midten af Superligaen. Der har været mange udskiftninger. Der er skabt et meget talentfuldt hold, som nu skal spilles sammen.
Farum Park har haft mange konfirmationer i maj måned.
Værløse Bymidte: Her er mange ejere, og det kan være sværere at skabe en
stor samhørighed – og det betyder, at de ikke har samlede tal for kunder og
omsætning. Planlagte arrangementer omfatter:
23. maj: Kvickly holder Mini Marathon
28. maj: Aftenåbent og koncert med Rugsted og Kreutzfeldt
19.- 20. juni: Børnefestival med Cirkus, musik, workshops, loppemarked,

dyreskue mm. arrangeret af Centerforeningen, Galaksen og Furesø Bibliotek
m.fl.
Centerforeningen peger på, at belægningen på Bymidten flere steder trænger til
reparation, og der mangler siddepladser på torvet ved Kvickly og Irma.
John Ingemann Allentoft fortalte, at det er aftalt, at belægningen bliver lavet –
og at Centerforeningen altid er velkommen til at henvende sig til kommunen /
Planudvalgsformanden, hvis der er ting, som der er brug for at drøfte.
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Der var enighed om at holde et møde om mulighederne for en samlet strategi
for styrkelse af Værløse Bymidte.
Eva Vedel fortalte om ”Furesø Picnicfestival”, der planlægges i et samarbejde
mellem kommunen og en række private virksomheder (restauranter, gårdbutikker mv.). Det vil blive afviklet i en lille version i 2015, som vil blive udviklet og
gjort større i 2016 og 2017.
Alle interessenter er inviteret til ”kick-off” møde den 10. juni. Festivalen forventes bl.a. at omfatte forskellige aktiviteter ved Furesøbad den 30. august.
Se mere: http://picnicfestival.dk/
Expo Viva har holdt "Iværk&Vækst messe” i FÆNGSLET i Horsens den 16.
april 2015 sammen med Business Region Aarhus, Horsens Kommune og en
privat partner.
2. Handlingsplan 2015-2018
Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken er godkendt af Beskæftigelses- og
Erhvervsudvalget. Efterfølgende er der udarbejdet forslag til Handlingsplan
2015-2018. Forslaget var udsendt forud for mødet.
Flemming Ipsen fortalte, at Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken indeholder 8
fokusområder, som handlingsplanen skal matche.
Om den videre proces: Bemærkninger fra Erhvervskontaktudvalgsmødet vil
blive indarbejdet, inden forslaget til handlingsplan skal godkendes af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 9. juni. Herefter sendes politik + handlingsplan
samlet i høring i perioden 15. juni – 3. juli. I august lægges op til den endelige
godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.
Bemærkninger til handlingsplanen:
Fokus område 1: Furesø – en del af en større sammenhæng
Hvorfor vil man målrette besøgspakkerne mod japanske erhvervsfolk / delegationer? og ikke mere nærliggende Skandinavien? Svar: Der er mange japanske
turister i København, som vil kunne lokkes til Furesø. De besøgsprogrammer,
der skal udarbejdes, vil også kunne bruges til turister fra Skandinavien og andre
nærliggende lande.
at e sammenhæng
Fokus område 2: Fra skole til iværksætter eller ansat
Som en del af skolereformen er det besluttet, at der skal skabes et tættere
samarbejde mellem skolerne og erhvervslivet.
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Der blev spurgt til, hvordan man konkret vil skabe kontakterne? Og det blev
anført, at virksomhederne bliver trætte af det, hvis de oplever, at der ikke følges
op på for eksempel et besøg af en skoleklasse fra skolens side. Endelig kan der
være en tilbageholdenhed på skolerne, fordi reformen er ny – og måske vil blive
ændret af en ny regering
Der var forslag om at arbejde med en udvidet erhvervspraktik, som kan gøre
eleverne mere interesserede i de lokale virksomheder. Til gavn for alle, når der i
fremtiden forventes øget konkurrence om arbejdskraften. Og forslag om, at der
etableres et sted, hvor virksomhederne kan byde ind med tilbud til skolerne.
Ole Bondo konkluderede, at det lyder som om, at alle rigtig gerne vil et tættere
samarbejde. Ole fortalte, at kommunen nedsætter en Taskforce, der skal se på,
hvordan kontakterne mellem skoler og erhvervsliv kan etableres.
Flemming Sommer fortalte, at Jobcentret arbejder med en fremskudt ungeindsats, der blandt andet omfatter lektiehjælp, fritidsjob og praktikpladser. Og at
det er lykkedes at skaffe flere unge fritidsjob og praktikpladser. Som en del af
indsatsen vil der også blive arbejdet med at tiltrække erhvervsuddannelser til
kommunen.
Fokusområde 3: Jobskabelse og fastholdelse af beskæftigelsen
Furesø Kommune har høje ambitioner med hensyn til at få flere borgere med
ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse.
Der er indgået aftale med en ny ekstern aktør JobsPartner, som allerede har
fået 7 ud af 14 på det første hold i job.
Jobcenteret arbejder på at opkvalificere virksomhedskonsulenterne og gøre
dem til specialister i specifikke brancher. Samtidig udvikles samarbejdet med
andre kommuner.
Lisette Thamdrup pegede på, at det er svært at finde ud af, hvordan man kommer i kontakt med Jobcenteret og efterlyste ét telefonnummer som indgang. I
dag annoncerer mange af butikkerne deres ledige stillinger på kædernes hovedhjemmesider, og det giver ikke mange lokale ansøgere. Flemming Sommer
tager kontakt til Lisette for at finde en løsning.
Jesper Glyb anførte, at mange virksomheder er positive over for at ansætte
ledige, men at det kræver en positiv udvikling, hvor virksomhederne ekspanderer.

Side 4 af 7

Ole Bondo konkluderede, at en positiv udvikling i antallet af arbejdspladser og
beskæftigelsen kun kan lykkes i et tæt og godt samarbejde mellem kommunen
og virksomhederne – og at det skal være let/tydeligt, hvordan man kontakter
Jobcenteret.
Fokusområde 5: Erhvervsservice – version 2
I handlingsplanen lægges op til, at der skal etableres flere erhvervsklynger /
netværk blandt beslægtede virksomheder i kommunen. Ole Bondo understregede, at det skal spille sammen med de eksisterende netværk i FCN, Furesø
Erhvervsforening m.v.
Fokusområde 6: Grøn omstilling – en gevinst for alle
Der blev spurgt til, hvorfor kommunen specielt ønsker at tiltrække miljøbevidste
virksomheder? Det er måske mere vigtigt at udvikle de virksomheder, der nu og
fremover er her, i en mere grøn retning.
Der blev peget på, at lovgivningen nu er så stram, at alt nyt byggeri er energirigtigt.
Preben Pettersson anførte, at alle virksomheder er meget velkomne – men at
det ikke gør noget, hvis de er ”grønne”.
Ole Bondo tilføjede, at kommunen selv bidrager ved at investere i energibesparelser, der ligger ud over lovens krav. Det er med til at give lokale arbejdspladser.
Ole Bondo konkluderede på debatten om handlingsplanen, at der lægges op til
rigtig mange handlinger/tiltag i de kommende år.

3. Turisme i Furesø Kommune
Notat var udsendt med dagsordenen.
Julie Kyhl (juky@furesoe.dk) gav en kort status på arbejdet med turisme. Det er
foreløbig besluttet at forfølge 3 spor:


Lokalt



Tværkommunalt



Internationalt

Lokalt planlægges en ”Furesø Picnicfestival”, der skydes fra start i august 2015.
Se mere på http://picnicfestival.dk/
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Tværkommunalt undersøges mulighederne for en fælles turismeindsats i det
grønne bælte nord for København, der omfatter Furesøen, Mølleåen, Dyrehaven mv. Der er ex. en fin cykeltur fra Klampenborg til Furesø.
Internationalt er det planen at udvikle besøgspakker målrettet kultur, natur og
velfærdsløsninger i et samarbejde mellem kommunen, erhverv og turismeaktører. Flere kommuner har vist interesse for projektet.
Der planlægges en japansk kulturfestival til maj 2016.
Eva Vedel pegede på, at de private aktører i høj grad har været primus motor i
planerne, og Lisette Thamdrup tilføjede, at Farum Bytorv altid meget gerne vil
støtte op med temaer og aktiviteter, der knytter sig til forskellige events. Det er
vigtigt, at initiativtagerne kontakter centerforeningen tidligt, så det kan planlægges.
4. Orientering fra Furesø Kommune
Notat med orientering fra kommunen var udsendt med dagsordenen.
Region Hovedstaden har sendt et forslag til en regional Vækst- og Udviklingsstrategi i høring: Byrådet orienteres om strategien onsdag den 27. maj 2015 kl.
17-18. Medlemmer af Erhvervskontaktudvalget er velkomne til at deltage.
Der holdes borgermøde om kommunens ”Balancekatalog” – oplæg til budget
2016 – onsdag den 3. juni kl. 19 på Ellegården. Balancekataloget var udsendt
med dagsordenen.
Ole Bondo fortalte, at kommunens indbyggertal er vokset med 587 i 2014.
Danmarks Statistik har offentliggjort udviklingen i den årlige opgørelse af antallet af arbejdspladser:
I Furesø Kommune er antallet steget med 270 arbejdspladser fra november
2012 – november 2013 fra 12.421 til 12.691. Ud af 13 kommuner i regionen
(eksklusiv Bornholm) er der sket en stigning i antal arbejdspladser fra 2012 til
2013. I de øvrige 15 er der sket et fald. I Furesø Kommune er antallet af arbejdspladser steget med 2,2 % i forhold til 2012, hvilket placerer Furesø som
den kommune med den 4. største vækst i antal arbejdspladser i regionen.
Det skal bemærkes at Danmarks Statistik har ændret opgørelsesmetode. Den
tidligere anvendte statistik RASA11 er afløst af RAS301, som fremover bruges
til at følge udviklingen.
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5. Eventuelt
Mikael Boutrup fortalte om en plan for et svæveflyverarrangement på Flyvestation Værløse til august/september.
Allan K. Pedersen fortalte, at han får mange henvendelser om, hvad der sker
med planerne om at afholde et par ”prøvearrangementer” på Farum Park med
ex. musik, teater eller markeder. Arrangementet med Søs Fenger på Farum
bytorv viser, hvor stor interesse der er. Det er synd, at Farum Park kun bruges
til fodbold og står tom meget af tiden.
Andre pegede på, at det godt kan lade sig gøre blandt andet i Horsens og i
Forum. Det blev anbefalet at tilbyde naboerne gratis billetter. Det har der været
gode erfaringer med andre steder.
Lisette Thamdrup fortalte, at P-arealet nord for Farum Bytorv er meget nedslidt.
Til gengæld stor tilfredshed med den nye lysregulering ved indkørslen til Bytorvet fra Paltholmvej.
Mikael Boutrup foreslår, at vi arrangerer en Furesø Festival på Flyvestationen
baseret på erfaringerne fra Langelandsfestivallen.
6. Næste møde: Afholdes 28. august 2015.
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