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Referat 

Forum: EKU - Erhvervskontaktudvalgsmøde 

Tid: 28. august 2015 kl. 8:00 – 10:00 

Sted:  Byrådssalen, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse 

 

Deltagere:  

Erhvervsrepræsentanter: 

Næstformand EKU, Furesø Industriforening, Solveig Bisgaard 

Furesø Erhvervsforening, formand Mikael Boutrup 

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 

Torben Bo Toft Christensen, Smagen af Furesø 

 

Furesø Kommune: 

Borgmester Ole Bondo Christensen 

Byrådsmedlem Gustav Juul 

 

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard 

Centerchef Styring og Udvikling Gitte Elefsen  

Centerchef By og Miljø Lene Mårtensson 

Centerchef for Dagtilbud og Skole, Per Udesen 

Fagchef Stig Marcussen  

Civilingeniør Lene Christiansen 

 

Afbud: 

Farum Bytorv, centerchef Lisette Thamdrup 

Formand Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Preben S. Pettersson 

Formand Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, John Ingemann Allentoft  

Erhvervskonsulent Flemming Ipsen 

 

 

Ad 0. Godkendelse af referat fra 22. maj 2015  

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 1.   Kort orientering fra erhvervsforeninger og erhvervsliv 

Solveig Bisgaard: En medlemsvirksomhed er fusioneret med et udenlandsk 

firma. 

 

Mikael Boutrup: Renovering af Erhvervsforeningens medlemskartotek. Der er 

nu 275 aktive, betalende medlemmer. Gennemført vellykket tur til Langelands-

festivallen. Næste netværksmøde holdes 9. september hos Dana.  
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Arrangement på Flyvestationen og andre arrangementer for erhvervsforeningen 

se: www.fuef.dk/wordpress2/ 

 

Jesper Glyb: Juli måned har som vanligt været lidt stille. 

 

Allan K. Pedersen: Langelandsfestivallen har fejret 25 års jubilæum. FCN har 

haft en lidt ringe sæsonstart. Regner med, at der kommer mere ro på, når 

transfervinduet lukker. Næste kamp i superligaen mod Brøndby den 30. august. 

 

Camilla Hovard: Vellykket aftenåbent på Bymidten den 27. august. Situationen 

på Bymidten er blandet. For nogle går det rigtig godt. Andre har det svært. En 

række butikker vil skifte parasoller i gågaden ud med markiser. 

 

Eva Vedel: Der afvikles Picnicfestival den kommende weekend. 230 er tilmeldt 

Søbrunch ved Farum Marina. Arrangementet kobler sig på Copenhagen 

Cooking – og der er planlagt en fælles cykeltur fra København til Furesø Mari-

na. Der er udviklet en ”picnic boks” med frokost, lokale råvarer og billetter til 

Farum Park, som kan bestilles/købes flere steder i kommunen. 

 

Iværk & Vækst afholdes i København, Nordhavn, den 29. september.    

 

Torben Bo Toft Christensen: Høsten blev reddet af det gode vejr i august. Som 

led i landsdækkende arrangementer er der Økologisk Høstmarked på Stengår-

den den 5. – 6. september og Åbent Landbrug på Rokkedyssegård den 20. 

september.   

 

Berit K. Leth: Alle værelser på KolleKolle er nu renoveret. Møder/konferencer 

holdes på et niveau som sidste år. Men der er en stigende interesse for indivi-

duelle overnatninger/forretningsophold. Pt. efterlyses en engageret kokkeelev. 

 

Lisette Thamdrup (skriftlig orientering): Det går rigtig godt på Bytorvet både i 

forhold til antal kunder og omsætning. Der er fuldt udlejet, og senest har Acacie 

Blomster fra Værløse åbnet en butik, som kunderne har taget rigtig godt imod. 

Ved Late Night Open torsdag den 3. september, kommer Danseorkestret og 

spiller. 

 

Ad 2.   Nedsættelse af arbejdsgruppe omkring Udbud/indkøb 

Det indgår i den erhvervspolitiske handlingsplan, at der skal nedsættes en 

arbejdsgruppe om udbud/indkøb. Forslag til kommissorium for arbejdsgruppen 

var udsendt med dagsordenen. 

 

Ole Bondo Christensen: Furesø Kommune er den største indkøber. Kommunen 

har pligt til sikre, at det er godt og billigt. Men det må også gerne være lokalt. 

http://www.fuef.dk/wordpress2/
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Det skal være forståeligt og gennemsigtligt, hvordan kommunens udbud og 

indkøb fungerer. Det er målet, at arbejdsgruppen formulerer en samarbejdsmo-

del, der kan præsenteres for EKU primo 2016.  

 

Gustav Juul opfordrede erhvervsrepræsentanterne til at spørge i for eksempel 

Dansk Industri og Dansk Erhverv, om der findes erfaringer, vi kan trække på.  

 

Jesper Glyb: Har indtryk af, at tingene fungerer meget godt i Furesø. Virksom-

hederne er også leverandører til andre kommuner, så det er ikke nødvendigvis 

en fordel, hvis alle favoriserer deres egne. Hvis man sikrer, at transport/kørsel 

indregnes i priserne, vil det give virksomheder, der ligger tættere på, en fordel – 

og spare miljøet for noget kørsel. 

 

Mikael Boutrup: Ønsker en holdningsændring i kommunen, så man eksempelvis 

ikke bruger en SKI-aftale, når man skal købe blyanter – men den lokale bog-

handler. 

 

Ole Bondo Christensen: Kommunen er blandt andet underlagt lovgivning om 

udbud og forpligtende SKI-aftaler. Det er derfor ikke realistisk eller muligt at ”gå 

tilbage til dengang”, hvor det var overladt de enkelte medarbejdere/enheder i 

kommunen at vælge leverandører. 

 

EKU godkendte kommissoriet for arbejdsgruppen. Dog så erhvervsforeningerne 

gives frihed til at udpege lidt flere/færre deltagere, end der er lagt op til. For 

eksempel kan det være en fordel at have både en større og en mindre hånd-

værksvirksomhed med. Erhvervsforeningerne giver en samlet tilbagemelding til 

kommunen med navne på deltagere.        

 

Ad 3.  Evaluering af aftale om Dækningsafgift – arbejdspladser.  

Furesø Erhvervsforening, Furesø Industriforening og Furesø Kommune indgik i 

2014 en hensigtserklæring om nedsættelse af dækningsafgiften mod etablering 

af nye arbejdspladser. 

 

Rasmus Bjerregaard fortalte, at en nedsættelse med 1 promille i 2015 forudsæt-

tes modsvaret af 29 ekstra borgere i arbejde. Det er imidlertid meget svært 

præcist at opgøre, om flere ansatte mv. skyldes konjunkturer - eller om hen-

sigtserklæringen isoleret set har givet flere arbejdspladser i virksomhederne. 

 

Kommunen vil i dialog med erhvervsforeningerne om en eventuel ny hensigts-

erklæring for 2016, der i givet fald skal handle om at få flere flygtninge og bor-

gere med anden etnisk herkomst i arbejde. 
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Solveig Bisgaard mener bestemt, at aftalen har været en succes, og Ole Bondo 

Christensen var enig i, at det må lægges til grund, at hensigtserklæringen har 

haft en positiv betydning for virksomhedernes ansættelser mv. i 2015. 

 

Ole Bondo Christensen fortalte, at kommunen generelt har store udfordringer 

med økonomien og beskæftigelsen, som det er nødvendigt at alle samarbejder 

om at løse.  

 

Gustav Juul supplerede med synspunktet, at hvis kommunen skal købe lokalt, 

så bør virksomhederne også tænke på at bruge lokal arbejdskraft. 

 

Allan K. Pedersen: Der er brug for meget mere PR for Jobcenteret. Mange 

virksomheder har et dårligt indtryk og/eller manglende viden om, hvad Jobcen-

tret kan levere. 

 

Solveig Bisgaard: Enig i, at det er meget vigtigt, at flygtningene kommer hurtigt i 

praktik / arbejde, og at Jobcenteret skal være meget mere synligt.  

 

EKU-medlemmerne fortalte om forskellige konkrete erfaringer med at bruge 

Jobcenteret, når de søger nye medarbejdere. Erfaringerne var mest positive, 

men flere kan genkende ”rygtet” om, at medarbejdere, der rekrutteres via Job-

centeret, ikke altid har de rette kompetencer. 

 

Stig Marcussen fortalte, at der her fra foråret er indført tilfredshedsmålinger, 

hvor virksomhederne bedømmer forløbet, når de bruger Jobcenteret. I Jobcen-

teret skal der arbejdes med: Hurtighed, Synlighed og Kvalitet. 

 

Furesø har aktuelt 145 flygtninge over 18 år, som skal i praktik, løntilskud, 

ordinære job eller uddannelse. Nogle har en uddannelse fra hjemlandet, der 

skal opdateres til danske forhold. 

 

Aasted søger dygtige ingeniører og projektledere. Danskkundskaber er ikke så 

vigtige, hvis en ansøger behersker engelsk. 

 

Stig Marcussen: Jobcenter Furesøs samarbejdspartner på integrationsområdet 

udarbejder en ny jobportal for flygtninge: www.flygtningeijob.dk. Jobcenter 

Furesø vil orientere EKU og erhvervslivet, når portalen er klar. 

 

Ole Bondo Christensen afsluttede med at understrege vigtigheden af, at flygt-

ningene kommer ud i virksomhederne med det samme – evt. ved siden af, at de 

uddanner sig.         

  

http://www.flygtningeijob.dk/
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Ad 4.  Taskforce Skole/Erhvervsliv - erhvervsuddannelse.  

For at fremme samarbejdet mellem skole og erhverv har Byrådet besluttet at 

nedsætte en Task Force, som skal komme med idéer og forslag til, hvordan det 

kan gøres i praksis. 

 

Per Udesen fortalte, at skolerne allerede har et veludviklet samarbejde med 

kommunens foreninger. Der har netop været holdt et arrangement på Farum 

Park, hvor 2000 børn fik afprøvet forskellige idrætsgrene. 

 

Kommunen vil meget gerne styrke samarbejdet med virksomhederne, og man 

er også parat til at tale med både skoler og forældre om, at det kræver fleksibili-

tet og forståelse for, at arbejdet i virksomhederne ikke nødvendigvis ligger 

mellem kl. 8 og kl. 13. 

 

Noget af dét, Taskforcen kan se på, er for eksempel, hvordan forskellige former 

for skolebesøg kan tilrettelægges for grupper eller enkeltelever. Man kan også 

forestille sig at lægge en del af undervisningen for elever med særlige interes-

ser / kompetencer ud på virksomhederne eller lave særlige undervisningsforløb 

som for eksempel i madkundskab i samarbejde med Rokkedyssegård. 

 

Furesø Kommune har en portal, hvor alle tilbud til skolerne kan lægges ind. Se: 

http://skolenivirkeligheden.dk/furesoe 

 

Taskforcen skal også se på mulighederne for at få noget erhvervsuddannelse til 

kommunen. Eks. en filial af en eksisterende erhvervsskole. 

 

Per Udesens oplæg, der blev omdelt på mødet, vedlægges referatet.  

 

Endvidere kunne Per Udesen fortælle, at Kommunernes Landsforening netop 

har udgivet et nyt inspirationsmateriale til samarbejdet mellem skole og virk-

somheder. Se: http://www.kl.dk/Folkeskolen/Nyt-inspirationsmateriale-til-

samarbejdet-mellem-skole-og-virksomheder-id185590/#.VfA6IAn_Hr0.email 

 

Der var enighed om, at der er tale om 2 ret forskellige opgaver: 

 

1. Samarbejde skoler/erhvervsliv er ”kendt stof”. Her blev det foreslået, at 

Taskforcen tager udgangspunkt i erfaringer og ”best practice”, så man ikke 

starter forfra. 

 

2. Erhvervsuddannelserne er et regionalt / landspolitisk emne. Her skal man 

måske tage udgangspunkt i det eksisterende samarbejde med Allerød, Ru-

derdal og Hørsholm om UU-Sjælsø. De øvrige kommuner har heller ikke 

erhvervsuddannelser. 

http://skolenivirkeligheden.dk/furesoe
http://www.kl.dk/Folkeskolen/Nyt-inspirationsmateriale-til-samarbejdet-mellem-skole-og-virksomheder-id185590/#.VfA6IAn_Hr0.email
http://www.kl.dk/Folkeskolen/Nyt-inspirationsmateriale-til-samarbejdet-mellem-skole-og-virksomheder-id185590/#.VfA6IAn_Hr0.email
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Flere pegede på vigtigheden af, at de skoleelever, der kommer på besøg og i 

praktik i virksomhederne skal have ”drive”, interesse og vilje. Praktikanterne 

skal være de rigtige, og det kan være, at praktikophold skal være af mere end 

en uges varighed, hvis det skal give det bedste udbytte.  

 

Per Udesen fortalte, at der er dannet et nyt netværk på tværs af skolerne i 

kommunen, som skal indsamle og udveksle erfaringer omkring ”skolen i virke-

ligheden”.  

 

Jesper Glyb foreslog, at man også ser længere væk, når man skal finde er-

hvervsskoler, som kunne være interesserede i at etablere sig i kommunen. Så 

det bliver tilbud, der supplerer, fremfor at konkurrere med, de eksisterende 

skoler i regionen.  

 

Ole Bondo Christensen: Forvaltningen skal forberede arbejdet i Taskforcen, og 

erhvervsforeningerne vil herefter blive bedt om at udvælge et par repræsentan-

ter til den. 

 

Ad 5. Punker til drøftelse – oplæg fra erhvervsforeningerne  

 

Høringssvar fra erhvervsforeningerne til erhvervspolitik og handlingsplan 

Solveig Bisgaard var ikke tilfreds med forvaltningens behandling af erhvervsfor-

eningernes høringssvar til den nye Erhvervspolitik & Handlingsplan. Høringsfri-

ster – specielt i sommerperioden – bør også være mere end 3 uger. 

 

Mikael Boutrup og Solveig Bisgaard tilføjede, at det ikke nødvendigvis kan 

opfattes som et samtykke, hvis der bliver sagt noget på et EKU-møde, som de 

ikke kommenterer/protesterer imod. 

 

Solveig Bisgaard opfordrer til, at Erhvervskontaktudvalgsmøder flyttes, hvis 

flere af erhvervsrepræsentanterne ikke kan deltage (med reference til et møde, 

hvor 4 ud 10 havde meldt afbud). 

 

Nedsættelse af Task Forces, råd, Advisory boards mv.  

Erhvervsforeningerne opfordrer til, at kommunen ikke sætter for meget i gang 

på samme tid, som erhvervslivet forventes at deltage i.  At Taskforce, arbejds-

grupper mv. forberedes godt, så tiden bliver brugt effektivt. Og at der bliver 

meldt ud i god tid, inden sådanne grupper skal i gang.  

 

Ole Bondo Christensen var enig heri og tilkendegav, at kommunen vil være 

opmærksom på dette.   
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Dialog med Furesø jobcenter 

Er drøftet under punkt 3.  

 

Ad 6.   Orientering fra Furesø Kommune 

Orienteringen var udsendt med dagordenen, så den blev ikke gennemgået, 

men der var mulighed for at komme med kommentarer. 

 

Status Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik samt Handlingsplan 2015-2018 

Enighed om, at politik og handlingsplan er blevet gode. 

 

Ny vejføring - Slangerupvej/Farum Erhvervspark 

Projekt med udvidelse af Slangerupvej og ny indkørsel til Farum Erhvervspark 

forventes gennemført i år. 

 

Ny indkørsel  – Paltholmvej 

Ingen bemærkninger.   

  

Advisory Board (Jobcenteret)  

Ingen bemærkninger. 

 

Omdannelse af erhvervsarealer i Værløse Erhvervsområde til boligformål 

Furesø Industriforening gjorde opmærksom på, at der tidligere har væ-

ret protester fra beboerne i villaområdet nord for Ny Vestergårdsvej, da Widex 

på et tidpunkt søgte om at udvide en bygning med en etage. 

 

Furesø Erhvervsforening var positiv overfor idéen om, at området, der er cen-

tralt og bynært beliggende, kan bruges til boligformål.      

 

Jesper Glyb: En omdannelse af den karakter bør i givet fald ske efter en lang-

sigtet plan. 

 

Gustav Juul spurgte erhvervsforeningerne om deres holdning til, at erhvervs-

arealer nedlægges. Solveig svarede, at det pt. er svært at argumentere for, at 

der mangler erhvervsarealer. Men det vil give andre/sværere betingelser for de 

eksisterende resterende virksomheder, hvis der bygge boliger i området. 

 

Ole Bondo Christensen afsluttede med at understrege, at det foreløbig er be-

sluttet at undersøge fordele og ulemper ved en evt. omdannelse – også på lang 

sigt. Kommunen har ingen interesse i, at bygninger ligger tomme hen.  
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Ad 7.   Eventuelt 

Lene Christiansen orienterede om et tilbud til Furesøs virksomheder om et 

gratis ”Innovationstjek”. Info om et orienteringsmøde den 15. september er lagt 

på kommunens hjemmeside under Erhverv / Arrangementer. 

 

Solveig Bisgaard opfordrede Jobcenteret til at lave et nyhedsbrev. 

 

Ad 8.   Forslag til kommende møder:  

27. november 2015 

  4. marts 2016 

  3. juni 2016 

26. august 2016 

25. november 2016 – efterfølgende foreslået ændret til 2. december 2016 

 

Giv besked til Flemming/Lene, hvis der er datoer, som ikke passer jer.   
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Arrangementer 
 

29. - 30. august: Picnicfestival  

http://picnicfestival.dk/ 

 

30. august: FCN hjemmekamp mod Brøndby IF 

http://fcn.dk/superligaholdet/kampe/ 

 

3. september: Late Night Open på Farum Bytorv 

http://www.farumbytorv.dk/ 

 

4. – 5. september: Kulturdage på Værløse Bymidte 

http://www.vaerloesebymidte.dk/kalender 

 

5. – 6. september: Økologisk Høstmarked på Stengården 

http://www.okologi.dk/hostmarked.aspx 

 

6. september: Store Flyvedag på Flyvestationen 

http://storeflyvedag.dk/ 

 

9. september: Netværksmøde i Furesø Erhvervsforening 

http://www.fuef.dk/wordpress2/ 

 

13. september: Store Cykeldag på Flyvestationen  

http://www.furesoe.dk/storecykeldag2015 

 

15. september: Information om gratis Innovationstjek i Farum 

http://www.furesoe.dk/Erhverv/JegHarVirksomhedIFuresoe/Arrangementer/150

92015Innovationstjek.aspx 

 

20. september: Åbent Landbrug på Rokkedyssegård 

http://www.aabentlandbrug.dk/ 

 

29. september: Iværk & Vækst i København 

http://www.ivaerk.dk/ 

  

http://picnicfestival.dk/
http://fcn.dk/superligaholdet/kampe/
http://www.farumbytorv.dk/
http://www.vaerloesebymidte.dk/kalender
http://www.okologi.dk/hostmarked.aspx
http://storeflyvedag.dk/
http://www.fuef.dk/wordpress2/
http://www.furesoe.dk/storecykeldag2015
http://www.furesoe.dk/Erhverv/JegHarVirksomhedIFuresoe/Arrangementer/15092015Innovationstjek.aspx
http://www.furesoe.dk/Erhverv/JegHarVirksomhedIFuresoe/Arrangementer/15092015Innovationstjek.aspx
http://www.aabentlandbrug.dk/
http://www.ivaerk.dk/

