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Revideret kommissorie i forlængelse af ny konstituering af Furesø 

Kommunes Erhvervskontaktudvalg pr. 1.1.2018 

 

Baggrund 

Furesø Kommunes Erhvervskontaktudvalg er etableret med det formål at styrke 

dialogen og samarbejdet om erhvervsudviklingen i Furesø Kommune. Er-

hvervskontaktudvalget er et rådgivende udvalg. 

 

Udvalget benævnes: Erhvervskontaktudvalget – herefter benævnt EKU. 

 

Opgaver 

Furesø Kommunes Erhvervskontaktudvalg skal være et forum for dialog og 

samarbejde om erhvervslivets vilkår i Furesø Kommune. Målet er at gøre Fure-

sø til en endnu mere attraktiv erhvervskommune. 

 

Erhvervskontaktudvalget udveksler synspunkter og orienterer hinanden om stør-

re planlægningsmæssige tiltag samt kan tage konkrete initiativer inden for føl-

gende emner: 

 

• De generelle betingelser for erhvervsudvikling i kommunen, herunder 

plangrundlaget ligesom udvalget orienteres om væsentlige ændringer og 

nye tiltag eksempelvis i kommunens 5 store erhvervs områder og de to 

store butikscentre.   

• Strategier til at fastholde og tiltrække virksomheder og arbejdspladser. 

• Det overordnede serviceniveau i opgaver af relevans for erhvervslivet 

(fx byggesagsbehandling, anvisning af arbejdskraft, infrastruktur mv.). 

• Tilbud om erhvervsservice (information og vejledning om start, drift og 

udvikling af virksomheder mv.). 

• Markedsføring af Furesø som en attraktiv erhvervs- og bosætnings 

kommune. 

• Erhvervsuddannelser 

• Samarbejdsrelationer mellem skole/erhverv 

• Samarbejdsrelationer mellem jobcenter og erhverv 

• Socialt ansvar – alle ud på arbejdsmarkedet 

• Indkøb/udbud – i et lokalt perspektiv   
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• Samarbejde med andre kommuner og regionale fora på erhvervsområ-

det. 

 

Udvalget kan efter eget ønske tage andre emner af relevans for erhvervslivet op 

til drøftelse. 

 
Udvalgets sammensætning 
Beskrivelsen af sammensætningen af de politiske udpegede byrådsmedlemmer, 
og sammensætningen i øvrigt, besluttes i forbindelse med byrådets konstitue-
ring. For byrådsperioden 2018-2021 består udvalget af: 

 

Erhvervsrepræsentanter i Erhvervskontaktudvalget: 
- Formanden for Furesø Erhvervsforening  
- Formanden for Furesø Industri 
- Centerforeningen Farum Bytorv 
- Centerforeningen Værløse Bymidte 
- 1-2 repræsentanter for sport og events 
- 1-2 repræsentanter for iværksættere / små virksomheder 
- 1-2 repræsentanter for større virksomheder 
- 1 repræsentant fra fødevarer – Smagen af Furesø/Smagen af Nordsjælland 

 

Byrådets repræsentanter i Erhvervskontaktudvalget: 

- Borgmester – Formand for udvalget 

- 1. Viceborgmester 

- Næstformand Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 

- Formand Udvalget for Byudvikling og Bolig 

- 1 Byrådsmedlem. 

-  

Borgmesteren er født formand for udvalget. Erhvervsrepræsentanterne vælger, 

på 1. møde i en ny byrådsperiode, næstformanden. 

 

Furesø Erhvervsforening og Furesø Industri er velkommen til at udvælge en 

suppleant fra sin bestyrelse til at kunne deltage i udvalgets møder efter behov. 
 

Udvalget kan supplere med repræsentanter fra erhvervslivet efter behov.  
 
Udvalget kan invitere andre til at deltage i konkrete møder, når mødets tema gør 
det relevant. 

 

Dagsorden, mødeledelse og referat 

Borgmesteren tilrettelægger møderne sammen med næstformanden.  
 
Formanden står for mødeafviklingen.  
 
Erhvervskontaktudvalget sekretariatsbetjenes af kommunens forvaltning. Der 
udarbejdes et referat fra mødet. Det tilstræbes, at referatet udsendes inden for 8 
dage efter mødets afholdelse. 
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Efter godkendelse af referat lægges det tilgængeligt på kommunens hjemme-
side.  

 

Mødefrekvens 

Erhvervskontaktudvalget mødes op til 6 gange om året.  

 

Konstituering godkendt af Byrådet 13. december 2017 

Kommissoriet anbefalet af Erhvervskontaktudvalget 17. maj 2018 

Kommissoriet godkendt af Byrådet 29. august 2018 

 


