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Furesø Kommune
Borgmester Ole Bondo Christensen
Formand Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Preben S. Pettersson
Formand Miljø-, Plan- og Teknikudvalget John Ingemann Allentoft - AFBUD
Byrådsmedlem Gustav Juul - AFBUD
Kommunaldirektør Christine Brochdorf
Velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen
By- og Kulturdirektør Niels Thygesen - AFBUD
Centerchef Styring og Udvikling Gitte Elefsen
Centerchef By og Miljø Elisabeth Gadegaard Wolstrup
Udviklingskonsulent Tine Oxholm
Jobcenterchef Flemming Sommer
Erhvervskonsulent Flemming Ipsen
Sekretær Ulla Riel (ref.)
0.

Referat er godkendt – Udsendt med dagsorden
Referat fra EKU-møde den 28. oktober 2016 er udsendt den 24. november
og igen sammen med dagsorden den 2. marts 2017. Referatet er godkendt.

1.

Væksthus Hovedstadsregionen v. direktør Liselotte Hohwy Stokholm
Liselotte Stokholm orienterede om, hvad erhvervslivet i Furesø kan bruge
Væksthuset til. PowerPoint-præsentationen er vedhæftet referatet.
Ole Bondo Christensen opfordrede virksomhederne til at gøre brug af
Væksthuset, og det blev i øvrigt aftalt, at Væksthuset inviteres til et fælles
arrangement med de to erhvervsforeninger.

2.

Kort orientering fra erhvervsforeninger og erhvervsliv
Solveig Bisgaard: Furesø Industri har haft et godt år i 2016 med flere medlemmer, også fra ”den anden side af Fiskebæk”. Der er nu 120 medlemmer
mod 80 året før. Der er generalforsamling den 3. maj 2017.
I forhold til Simi A/S er det en udfordring, når SKI laver et samlet udbud
for bleer i hele landet. Der er reelt to leverandører. Når Simi A/S eller den
anden leverandør ikke kan løfte hele udbuddet, vil der ved næste udbud
kun være én leverandør. Solveig Bisgaard mener, politikerne bør tage problematikken op med SKI. Ole Bondo medgav, at ulempen ved kæmpeudbud er, at det kan føre til monopoler.
Mikael Boutrup: Furesø Erhvervsforening har ca. 250 medlemmer fordelt
over hele kommunen. Der er generalforsamling den 28. marts. Derudover
er følgende arrangementer på vej i løbet af foråret og sommeren:
Frømandskorpsets nye chef kommer i april/maj
Besøg på Slangerup Speedway
Rotary Waters den 8. maj
Besøg på galopbanen
Mikael Boutrup lovede, at der også vil være ”seriøse arrangementer”.
Eva Vedel: Der var lakridsfestival i weekenden den 4.-5. marts med besøg
af blandt andre Nyhederne og TV2.
Der er Furesø Picnic Festival den 10.-11. juni, og der er mange gode kræfter i spil. Nogle af drømmene må skydes til hjørne på grund af manglende
finansiering (for eksempel Picnictog fra København til Værløse/Farum).
Der vil være arrangementer på Skovlyst, på Flyvestation Værløse, på Bådfarten m.v. Næste møde er den 20. april i Skovhuset. Eva Vedel opfordrede til at dele budskabet.
Camilla Hovard: Der er udfordringer ved et udendørs center, men nu
kommer foråret.
Det er fint at samle parterne i udviklingsudvalget om Værløse Bymidte.
Værløse Bymidte har lavet et Furesø gavekort i samarbejde med Farum
Bytorv. De er startet med de to centre med planer om, at det skal udbredes
for eksempel til Farum Hovedgade m.v. Der er gode eksempler i Hillerød.
Lisette Thamdrup: Der åbnede to nye butikker i starten af marts, Phoneium
og Vision, som blev taget godt imod. Den 30. marts åbner Zizzi, og guldsmeden udvider. Dermed er Farum Bytorv fuldt udlejet. Irma moderniserer
i 14 dage og åbner igen den 30. marts.
Farum Bytorv fylder 40 år den 28. april, og det fejres med forskellige aktiviteter i tre uger.
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Torben Bo Toft Christensen: De er i gang med at plante på Rokkedyssegaard – det er snart sommer.
Torben Bo Toft Christensen bemærkede, at det er godt, de ikke har så meget at lave om vinteren, for han har haft meget travlt med Revus i samarbejde med Københavns Madhus. Der skal være fokus på oplevelsen – området her er en attraktion i sig selv og ikke kun som leverandør af råvarer
til København. Torben Bo Toft Christensen takkede Flemming Ipsen for
hans indsats.
Området langs Mølleåen danner ramme om læring for børn og unge.
Picnic festivallen er et stort aktiv for kommunen, og der er brug for politisk opbakning.
Allan K. Pedersen: Købte Ryttergårdsvej 116 den 1. juni 2016 og kæmper
for at afskaffe navnet ”Team Danmark Bygningen”. Der er en fin aktivitet
og en bred pallette af virksomheder, blandt andet Den Røde Cottage og
Langelandsfestivalen.
For FCN er det afgørende økonomisk, hvordan man placerer sig. Talentudviklingen går forrygende, men klubben er udfordret på kvalificerede
medarbejdere. De nye ejere kører videre efter det koncept, der blev aftalt,
da de købte FCN. Klubben har 300 virksomheder som sponsorer.
Allan K. Pedersen bliver præsenteret for mange ideer hver uge – der er
mange iderige mennesker i Furesø kommune.

3.

Arbejdsgruppen Indkøb/Udbud v. Flemming Ipsen – Rapport udsendt
med dagsorden
Afrapportering af arbejdet i arbejdsgruppen Indkøb/Udbud. Arbejdsgruppen har gennem en række møder afdækket udfordringer samt stillet konkrete forslag til, hvordan erhvervsliv og Kommune fremadrettet kan arbejde sammen om det lokale indkøb. Flemming Ipsens PowerPointpræsentation er vedhæftet referatet.
Solveig Bisgaard udtrykte tilfredshed med rapporten.
Solveig Bisgaard ønsker, at borgere i eget hjem kan vælge lokal leverandør. Christine Brochdorf lovede at se på det.
Camilla Hovard fortalte, at centerforeningen har været i dialog med Meny,
som ikke vil/kan byde ind på grund af krav til køleforhold, transport m.v.
Der var generelt ros til arbejdsgruppen og rapporten.

4.

Dialogmøder med ejere/lejere m.m. i erhvervsområderne v. Christine
Brochdorf
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I henhold til Handlingsplan 2015-2018 Erhverv og Beskæftigelse gennemfører vi i foråret separate møder i erhvervsområderne på Lejrvej, Walgerholm og Kirke Værløsevej.
Vi arbejder på en ny lokalplan for Farum Erhvervsområdes forskønnelse
m.v. Dette er resultatet af en række gode dialoger med lejere/ejere i området. De gode resultater af dialogen skal bredes ud. Repræsentanter for andre erhvervsområder inviteres derfor til møde i løbet af forsommeren til
drøftelse af forskønnelse, lokalplaner, rammevilkår og netværk.
4B Jobcenter, rådhusgrunden og posthusgrunden
Solveig Bisgaard mener, at placering af Furesø Jobcenter samt salg af rådhusgrunden i Farum og posthusgrunden i Værløse burde være behandlet i
EKU. Hun mener, at et stort varehus på posthusgrunden vil slå Bymidten
ihjel.
Endvidere at lokale leverandører bruger mange ressourcer – tid, penge og
arbejdskraft – på at give tilbud på opgaver, som de ikke vinder. Solveig
Bisgaard spurgte, hvilke samarbejdspartnere, Furesø Kommune vælger,
om Kommunen stiller krav, og hvorfor Kommunen vælger en udlejer, som
man tidligere har haft problemer med i sprogskolen (Hvedemarken 3).
Ole Bondo Christensen oplyste, at posthusgrunden er drøftet i flere politiske udvalg med fokus på at styrke Bymidten.
Rådhusgrunden skal ligeledes drøftes, og Furesø Kommune indkalder til
møde, hvor Farum Bytorv, kulturelle foreninger, Ældresagen m.fl. vil blive
inviteret.
Det har længe været planen, at Furesø Jobcenter skal ligge i erhvervsområdet. Udvælgelseskriterierne har været beskaffenhed, beliggenhed og betaling – med inddragelse af Kommunens egne bygningskyndige, de politiske udvalg og under hensyntagen til Kommunens budget. Ingen var på
forhånd dømt ude. Bygningsarbejdet er ikke Kommunens ansvar, når man
entrerer med en udlejer. Lejekontrakten træder i kraft, når bygningen er
istandsat. Furesø Kommune støtter op og lægger pres på, for at arbejdet
skal foregå under ordnede forhold, men det er ikke Kommunens arbejdsplads.
Preben Sandberg Pettersson indskød, at Furesø Kommune har valgt den
bygning, vi mener, er bedst til formålet. Forholdet med uorganiseret arbejdskraft er en uheldig sag, som 3F må tage sig af. Det er naturligvis ikke
Furesø Kommunes ambition at bruge underbetalt arbejdskraft.
Med henvisning til Solveig Bisgaards bemærkning om de spildte ressourcer svarede Allan K. Pedersen, at konsulenter landet over – arkitekter og
ingeniører m.v. – bruger millioner på at udarbejde tilbud på opgaver, som
de ikke vinder. Det er et vilkår, når opgaverne skal sendes i udbud.
Allan K. Pedersen gav udtryk for, at Jobcentrets beliggenhed er fantastisk.
Solveig Bisgaard foreslog, at Kommunen indføjer de samme betingelser i
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lejekontrakter som ved udbud af varekøb, hvor der er omfattende klausuler
omkring socialt ansvar og arbejdsforhold, og hvor Kommunen tager højde
for såvel leverandørens som underleverandørers brug af underbetalt arbejdskraft.
Ole Bondo Christensen konkluderede, at EKU gerne vil have flere ting til
drøftelse. Det kræver prioritering af emnerne eller flere møder.
5.
-

-

-

Status Skole/Erhverv samt Erhvervsuddannelserne v. Niels Milo Poulsen – Bilag udsendt med dagsorden
Task Force Skole/Erhverv går rigtig godt. Konceptet fra Kollekolle og Lille Værløse Skole går sin sejrsgang landet over. Hareskov Skole og Hareskov Elektric er også i gang med et samarbejde.
I uge 5 var kommunens 7. klasser i praktik bl.a. hos Falck, Filmstationen
og FCN. Eleverne har udviklet en app, som FCN er glade for.
Den 12. juni er der jobfestival for kommunens 6. klasser i samarbejde med
UU Sjælsø og med deltagelse af 20-30 virksomheder.
Solveig Bisgaard mente, det er for tidligt i 6. klasse, men UU Sjælsø har
rigtig gode erfaringer fra andre kommuner med netop denne aldersgruppe.
Otte skoler har dannet et ledernetværk, som skal give erhvervslivet nem
adgang til skolerne via kontaktpersoner.
Der er massiv markedsføring omkring Campus Furesø, og der er etableret
gode samarbejder mellem skole og erhvervsliv. Med henvisning til partnerskabsaftalen efterlyses praktikpladser. Allan K. Pedersen kan bruge 10
elever/praktikanter på Langelandsfestivalen, men så skal de arbejde i
sommerferien.
Kommunen drøfter mulighederne med erhvervsskolerne på et møde ultimo
marts.
Ambitionen er 75 elever det første år. EKU informeres, når vi kender elevtallet.
Lisette Thamdrup gjorde opmærksom på, at krydset Paltholmvej/Bybækskolen benyttes af fodgængere til overgang, selvom krydset ikke er udformet til det. Det bør der tages højde for i forbindelse med opstart af skole på
Bybækskolen – af hensyn til sikkerheden.

6.

Status Partnerskabsaftalen samt Jobmesser 2017 v. Flemming Sommer
Jobcentret har lavet en folder om småjobs og jobmessen den 4. april. Der
er lidt over 20 virksomheder tilmeldt.
Status på Partnerskabsaftalen – PowerPoint-præsentation vedhæftes referatet.

7.

Evaluering af Nytårskur samt fastsættelse af dato 2018
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Der var mange deltagere og en god stemning til nytårskuren, men ”den
brede masse” mangler. Hvordan får vi dem med?
Mange undrer sig over, at den sociale pris kunne gå til en virksomhed uden
for Furesø kommune. Flemming Sommer forklarede, at hver 5. eller 6.
finder job i Furesø kommune, men mange finder job udenfor. Desuden
samarbejder Advisory Board også med virksomheder uden for kommunen,
og man har ikke ønsket at udelukke nogen. Langt de fleste nominerede
virksomheder ligger i Furesø kommune. Solveig Bisgaard ønsker, at kriterierne for at modtage den sociale pris skal drøftes nøjere.
Allan K. Pedersen indskød, at det er sund konkurrence.
Nytårskuren i 2018 holdes torsdag den 4. januar kl. 15-17.
8.
-

-

-

Spørgsmål/emner fra erhvervslivet v. Elisabeth Gadegaard Wolstrup
Rådhusgrunden i Farum gøres til et attraktivt byrum i sammenhæng med
Bytorvet, eventuelt som en ”byport”. Furesø Kommune inviterer til møde/dialog om grunden – Furesø Industriforening og Furesø Erhvervsforening inviteres også. Solveig Bisgaard spurgte, om der skal være boliger
eller erhverv. Der er ønske fra politisk hold om boliger.
Kommuneplanrevisionen er godt i gang. Den gældende kommuneplan er et
godt fundament, som opdateres og sendes til udvalgsbehandling. Forvaltningen forventer at sende forslaget i høring i juni, og høringsperioden forlænges, så den ikke kun ligger i sommerferien. Der afholdes et ”Åbent
Hus” for EKU med gennemgang af de dele af Kommuneplanen, der drejer
sig om erhverv, inden planen forelægges til politisk behandling.
Genbrugspladsen i Farum er forskønnet efter politikernes beslutning i efteråret 2016. Det har længere udsigter med genbrugspladsen i Værløse. Allan K. Pedersen bemærkede, at den ikke ligger ud til en befærdet vej.

9.

Orientering fra Furesø Kommune

-

Udvikling i antal virksomheder og arbejdspladser – Bilag udsendt
Opsamling fra sidste møde – Bilag udsendt
Status Detailhandel – Bilag udsendt
Christine Brochdorf fortalte, at hun og Ole Bondo Christensen har været
på en række virksomhedsbesøg, og de er ikke færdige endnu. Formålet er
at besøge en række virksomheder og få input til, hvordan vi kan blive endnu bedre til at imødekomme behov, knytte beslægtede erhverv sammen og
eventuelt også skaffe arbejdspladser til nogle af vores borgere i Jobcenteret.

10. Eventuelt
Solveig Bisgaard roste Christine Brochdorf for morgenmødet den 8. marts
i Furesø Erhvervsforening
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Desuden foreslog Solveig Bisgaard, at der skal være venstresving forbudt i
krydset Gammelgårdsvej/Frederiksborgvej.
Mikael Boutrup takkede Christine Brochdorf for at tilsidesætte programmet den 8. marts på grund af stor spørgelyst fra de fremmødte.
Der er Store Flyvedag den 20. maj, og dagen er helt besat. Der er nogle
økonomiske udfordringer – blandt andet fordi foreningen ikke må tage entre.
Allan K. Pedersen spurgte, hvorfor Kommunen udelader investerings- og
holdingselskaber i opgørelsen over nye virksomheder. Flemming Ipsen
svarede, at det er en beslutning, som blev truffet for ca. seks år siden.
Ole Bondo Christensen takkede for et godt møde. Vi forsøger at holde flere møder – eventuelt hver anden måned.
11. Kommende møder
Der er planlagt møder den 1. juni, den 8. september og den 23. november
2017.
Der lægges et ekstra møde ind før den 1. juni.
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