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0. Velkommen
Formanden
Ole Bondo Christensen bød velkommen til årets sidste møde.
 Erhvervsklima. Samspillet mellem Furesøs Jobcenter og erhvervsliv fungerer godt, hvilket medvirker
til at ledigheden i Furesø er tæt på at være den laveste i landet samt at Furesø på landsplan er den
kommune, der i 2018 har haft den største procentvise vækst i antal arbejdspladser med i alt 704.
 Nyt medlem. Der blev budt særlig velkommen til Tine Gram, som er nyt medlem i udvalget.

Næstformanden
Mogens Brusgaard supplerede med flg.
 Erhvervsklima. Furesø skal være stolte af fællesskabet mellem kommune og erhvervsliv. Wexøe A/S
har ugentlig besøg af Jobcenteret. Det blev fremhævet, at det er et fælles ansvar at skabe et godt
image for erhvervslivet i Furesø, tiltrække flere virksomheder og skabe flere arbejdspladser.
 Årshjul for EKU. Der blev udtrykt stor tilfredshed med, at der er udarbejdet et årshjul for fremtidige
emner, som skal drøftes på EKU møder.
 FN’s Verdensmål. EKU’s arbejdsgruppe om FN’s verdensmål har fået så mange deltagere, at det har
været svært at finde en dato, men det første møde afholdes den 12. december 2019.

1. Efterretning – Referatet er godkendt
Referatet er udsendt, godkendt og lagt på hjemmesiden.
Bilag 1: Referat fra forrige møde 24. september 2019.

2. Orientering – Kort nyt fra erhvervsforeninger og erhvervsliv
Furesø INDUSTRI v. Mogens Brusgaard




Netværksmøde. Foreningen har afholdt netværksmøde med tema om digitalisering mhp. At
effektivisere og komme med nye ydelser. Der var indslag fra Copenhagen Business Hub om muligheden
for at søge hjælp til virksomheders digitale transformation.
Medlemsundersøgelse. Foreningen har gennemført en medlemsundersøgelse hvor medlemmernes
prioritet var erhvervslivets rammevilkår og netværksmøder.

Furesø Erhvervsforening v. Eva Vedel





Ny kampagne. Foreningen har igangsat en ny kampagne ”Tak fordi du handler lokalt” mhp. at alle i
Furesø får fokus på fordelene ved at gøre brug af den lokale detailhandel, de lokale håndværkere,
leverandører m.m.. Der er udarbejdet en flyer, som er ved at blive omdelt samt klistermærker til tøjet.
Kampagnen kommer også til at omfatte et stort banner samt annonce i FuresøAvis.
Bilag 2: Flyer – ”Tak fordi du handler lokalt…”.
Netværksmøde. Foreningens næste netværksmøde, som er åbent for alle, omhandler Comdia. Note:
Comdia er en IT portal med overblik over udbud.
Medlemmer. Der er kommet nye medlemmer til.

Centerforeningen for Farum Bytorv v. Kenneth Barenholdt





Økonomi. 2019 tegner til at blive et fint år for Farum Bytorv med stigende besøgstal og stigende
omsætning. Den forestående jul giver også anledning til en stigende omsætning. Derudover er der en
igangværende TV-reklame om handel på Farum Bytorv.
Lokalplan. Der var glæde over, at den nye lokalplan for Farum Bytorv er blevet godkendt.
Udlejning af lokaler. Der er mange initiativer i gang, som har indflydelse på udlejningen og nogle
virksomheder afventer den ene rigtige lejer, idet det er vigtigt hvilke andre virksomheder man ligger
ved siden af.

Centerforeningen Værløse Bymidte v. Camilla Hovard




Ny bypark. Den nye bypark i Værløse Bymidte er ved at være færdig og det ser pænt ud. Borgerne har
dog været utilfredse over udfordringerne ifm. anlægningen.
Galaksen. Centerforeningen vil gerne have Galaksen med i centerforeningen.
Økonomi. Det går godt for Camilla Hovards egen forretning Værløse Optik. Der er pt. ikke overblik
over de øvrige forretningers forhold.

Aasted ApS v. Christian Aasted



Økonomi. 2019 er et godt år med en særdeles god november og december. Ordrebeholdningen for
2020 ser fornuftig ud og det forventes at virksomheden kommer godt fra start.
Beskæftigelse. Virksomheden har ansat 5 nye medarbejdere pr. 1. december.

AKP Group A/S v. Allan K. pedersen



Økonomi. 2019 tegner bedre end 2018, men det er dog stoppet op nogle steder.
Beskæftigelse. Virksomheden oplever, at det er svært både at finde gode medarbejdere og at
fastholde dem. Dette drejer sig især om unge medarbejdere samt mellemledere og udviklere.

Filmstationen v. Anders Engelbrecht



Økonomi. Filmstationen er i god udvikling.
Beskæftigelse. Det går også godt for Anders Engelbrechts egen virksomhed ”Engelbrecht Construction
A/S”, som har ansat 8 nye medarbejdere.

Hareskov Elektric A/S v. Jesper Glyb



Økonomi. Byggebranchen flader lidt ud.
Beskæftigelse. Virksomheden har været lidt for optimistisk mht. kvaliteten af arbejdskraften, men
ansættelserne er blevet bedre.

KolleKolle v. Berit K. Leth



Økonomi. 2019 har været et ret fornuftigt år og det bliver lukket med en pæn fremgang.
FN’s Verdensmål. Virksomheden vil i 2020 have fokus på FN’s verdensmål og glæder sig til arbejdet.
En del af verdensmålenes temaer er ikke nye for KolleKolle, som i forvejen har arbejdet med flere af
temaerne, men der vil fortsat være øje for hvordan det kan gøres bedre.

Rokkedyssegaard v. Torben Bo Toft Christensen


Julen er en ny sæson. Torben Bo Toft Christensen fortalte smilende, at det er fantastisk at
Rokkedyssegaard også har meget aktivitet i julen, som ligger uden for den traditionelle bærsæson.
Gårdens julestue bliver bedre år for år er nu en fast tradition. Der sælges lokale ænder fra baghaven og

masser af pandekager. Spørgsmålet er ikke om gæsterne vil have pandekager, men hvor meget syltetøj
og is med gårdens egne bær, som skal i pandekagerne.

Simi A/S v. Solveig Bisgaard



Økonomi. Virksomheden er kommet fornuftigt ud af regnskabsåret og varmer op til næste år.
Nye afgifter. Virksomheden håber ikke, at det nye regeringsforslag betyder øgede afgifter på
bæredygtige varer. Note: Der refereres til finansieringen af Finanslov 2020, hvor der peges på en
tredobling af afgiften på bæreposer og engangsservice.

3. Partnerskabsaftalens målsætninger
Partnerskabsaftalen
”Partnerskabsaftale om erhverv og beskæftigelse i Furesø Kommune 2019–2020” er udarbejdet mellem
Furesøs erhvervsforeninger og kommunen, med henblik på at sikre, at der i tæt samarbejde arbejdes aktivt
med at gennemføre intentionerne i aftalen. Flemming Sommer gennemgik kort hovedpunkter i aftalen.
Bilag 3.1: Partnerskabsaftale om erhverv og beskæftigelse i Furesø Kommune 2019-2020.

Status på aftalen
Flemming Sommer gav en status på udvikling på måltallene pr. 15. november 2019. Det blev præciseret, at
måltallene ikke er et udtryk for antallet af borgere med nedsat arbejdsevne, men det fastsatte mål om
antallet af borgere med nedsat arbejdsevne, som skal hjælpes videre til forskellige typer af jobs, praktikker,
lærepladser m.m. Det totale måltal på 1.010 borgere er realiseret med 85 %, hvoraf måltallet for ordinære
jobs på 200 er realiseret med 96,5 %.
Ole Bondo Christensen sagde stor tak til alle involverede for indsatsen til at nå målene og nævnte at aftalen
har givet en opmærksomhed over for, at opgaven skal løses i fællesskab.
Bilag 3.2: Partnerskabsaftalen. Fælles ambitioner for 2019-2020 (Side 3).

Fælles fodslag for 2020
Drøftelse af hvordan man sammen sikrer opfyldelse af aftalen inden udgangen af 2020. Steen Vinderslev
nævnte, at aftalen bliver evalueret i december og der vil være fokus på både hvad der er realistisk og om
barren skal højere op for 2020.
Bilag 3.2: Partnerskabsaftalen. Fælles ambitioner for 2019-2020 (Side 2).

4. Gode rammevilkår for erhvervslivet
Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse 2019
Undersøgelsen
Steen Vinderslev orienterede kort om undersøgelsen. I september 2019 offentliggjorde Dansk Industri den
årlige erhvervsklimaundersøgelse af kommunerne i Danmark. Furesø Kommune er samlet set gået tilbage
siden sidste år til en samlet placering som nr. 38, men er stadig Nordsjællands mest erhvervsvenlige
kommune.
Undersøgelsen er baseret på 63 virksomheder fra Furesø Kommune, hvoraf 4 endvidere er medlem af
Furesø INDUSTRI. Iflg. De 63 virksomheder repræsenterer tilsammen 1.862 arbejdspladser svarende til 24
% af de privat beskæftigede i kommunen.
Bilag 4.1: Lokalt erhvervsklima. Furesø. DI.
Forvaltningens indsats
Steen Vinderslev fastslog, at Furesø Kommune har et godt erhvervsklima og præsenterede konkrete
indsatser inden for 8 ud af DI’s 9 kategorier.
Bilag 4.2: DI’s erhvervsklimaundersøgelse. Dette sætter vi i gang.
Derudover var der følgende tilføjelser fra Steen Vinderslev samt kommentarer fra erhvervslivet.
1. Infrastruktur og transport. I denne kategori har Furesø sin højeste placering.
2. Arbejdskraft. Furesø scorer også højt i denne kategori, antagelig pga. partnerskabsaftaler med
erhvervslivet. Den linje vil Furesø Kommune gerne fortsætte og der skal fortsat udarbejdes
arbejdskraftsundersøgelse.
3. Uddannelse. Furesø Kommune er meget optaget af uddannelse og vil meget gerne tiltrække
ungdomsuddannelser til kommunen. Der vil blive fokus på hvordan samarbejdet mellem folkeskoler og
erhvervsliv kan forbedres og synliggøres mhp. at flere unge får en erhvervsuddannelse. Furesø Kommune
vil i denne sammenhæng indlede med at have fokus på hvad skolernes gode erfaringer og hvad der kan
forbedres, hvorefter der er behov for forslag fra erhvervslivet. Mogens Brusgaard vil gerne bidrage med
Wexøe’s gode erfaringer om skolesamarbejde – f.eks. Solvangsskolen, DI initiativet ”Åben virksomhed”,
besøg af skoleklasser som fornyer Wexøe’s syn på tingene og et projekt med en 8. klasse, som ser på
virksomhedens affaldshåndtering. Christian Aagaard foreslog etablering af et årshjul for aktiviteter mellem
erhvervsliv og skoler.
4. Kommunal sagsbehandling. Furesø har en lav score i denne kategori, men nøgletal er løftet i år og
Furesø lever op til standarden, hvilket skal kommunikeres. Forvaltningen øger sit fokus på følgende
områder:
 Byggesagsbehandling. Furesø vil gerne inddrages tidligt i projektforløb og indgå i dialogmøder mhp.
at få en løbende sparring og en dermed leve bedre op til kvalitetskrav.
 Sygedagpenge. Nogle virksomheder oplever, at forvaltningen er vanskelige at kommunikere med om
sygedagpenge og derfor igangsættes en kompetenceudvikling af medarbejdere i Jobcenter.
 Rettidig betaling af fakturaer. Forvaltningen vil undersøge hvornår fakturaer betales for sent og
hvordan det kan gøres hurtigere. En årsag kunne være, at betalingsfristerne er for korte. Dette
medførte to kommentarer fra hhv. Jesper Glyb og Solveig Bisgaard om, at deres erfaring er, at Furesø

betaler hurtigt og særligt ift. andre kommuner. Steen Vinderslev fastholdt dog, at 14 % af de indkomne
fakturaer betales for sent, hvilket kommunen ønsker at forbedre.
5. Skatter, afgifter og gebyrer. Steen Vinderslev mente, at denne kategori er en del af forhandling i
partnerskabsaftalen og tilføjede at Furesø scorer lavt på trods af at kommuneskatten er sat ned siden 2007
og ligger fint ift. landsgennemsnittet. Jesper Glyb mente, at det er niveauet som er afgørende og ikke hvor
meget skatten er sat ned. Ole Bondo Christensen sagde, at Furesø også ligger godt ift. landsgennemsnittet.
Jesper Larsen mente, at skatten kun er sat ned for halvdelen af kommunen. Ole Bondo Christensen sluttede
af med at sige, at det er år og dag siden at særskatten i Farum blev fjernet.
6. Fysiske rammer. Furesø scorer ikke godt, men det er nok et vilkår, mente Steen Vinderslev.





Erhvervsarealer. Mængden af ledige arealer betyder, at Furesø ikke bliver plastret til og det ønsker
man i øvrigt heller ikke.
Bredbåndsdækning. Furesø scorer lavt på bredbåndsdækning i erhvervsområder og derfor ønsker
forvaltningen at undersøge dette nærmere. Solveig Bisgaard og Christian Aagaard nævnte at begge
deres virksomheder har fiberbredbånd. Jesper Glyb mente, at det er vigtigt at skelne mellem
bredbåndsdækning til private og erhverv og at erhvervsområderne kan følges op med fiberbredbånd.
Mobil bredbånd. Forvaltningen vil drøfte 5G med TDC og vil gerne samarbejde med virksomheder i
erhvervsområderne, hvis der er en efterspørgsel.

7. Brug af private leverandører. Der vil være introduktionsarrangementer om kommunale indkøb den
30. januar. Comdia er i proces og nu skal skruen holdes i vandet ift. planen.
8. Kommunens image. Steen Vinderslev undrede sig over kommunens score mht. skatter, afgifter og
gebyrer, men ønsker at blive bedre til at kommunikere og drøfte hvad det drejer sig om. Der skal være
større fokus på at kommunikere nyheder og resultater. Mogens Brusgaard mente, at det var en fælles
opgave at skabe et godt image og at Furesø skal have ambition om at være hurtigere og bedre end
landsgennemsnit.
9. Information og dialog med kommunen. Der var ingen kommentarer til præsentationen af denne
kategori.
Ole Bondo Christensen rundede af med at sige, at DI’s undersøgelse kan være en inspiration til alle.

Lokal undersøgelse af erhvervsklimaet i Furesø Kommune
Erhvervsklima. I henhold til Furesø Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik samt tilhørende
Handlingsplan skal der gennemføres en lokal undersøgelse af erhvervsklimaet blandt alle virksomheder i
Furesø Kommune. Der blev gennemført en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse i 2011. Furesø INDUSTRI
og Furesø Erhvervsforening vil gerne bidrage med udformningen af den nye undersøgelse. Oplæg til
spørgeskema vil blive præsenteret på det 1. EKU møde i 2020, hvorefter undersøgelsen igangsættes.
Resultatet fremlægges på det efterfølgende EKU møde.
Bilag 4.3: Spørgeskemaundersøgelse. Erhvervslivet. Furesø Kommune 2011.

5. Orientering Furesø Kommune
Nytårskur 2020
Flemming Ipsen fortalte om den traditionsrige nytårskur, som igen i år vil byde på nytårstale, fejring af årets
Gazeller 2019 samt kåring af årets sociale virksomheder 2019. Herudover vil erhvervsforeninger kommer
med bud på hvordan erhvervslivet kan arbejde med FN’s verdensmål. Nytårskuren afsluttes med god tid til
netværk. Invitationen bliver udsendt mandag den 8. december og forvaltningen beder erhvervsforeningerne om også at udsende invitationen til deres medlemmer.
Bilag 5.1 Nytårskur 2020

Udvikling i antal arbejdspladser
Antallet af arbejdspladser i Furesø Kommune er det største siden finanskrisen. Furesø Kommune har den
største procentvise fremgang i region Hovedstaden. De seneste tal er opgjort pr. 30. november 2018 fra
Danmarks Statistik.
Bilag 5.2 Udvikling i antal arbejdspladser i Furesø Kommune

Nordsjællands Erhvervspris
Steen Vinderslev fortalte kort om erhvervsprisen, som uddeles i samarbejde mellem Nordea og
Frederiksborg Amts Avis. Festina Finance fra Hareskoven var indstillet, men der blev valgt en anden
virksomhed. Udvalget drøftede mulighederne for at få en lokal vinder fra Furesø Kommune, erhvervsprisens kriterier samt en dialog med Nordea (Erhvervskunder er tilknyttet Lyngby).

6. Eventuelt
Morgenmøde om indkøb og udbud
Furesø Kommune vil snart udsende invitation til morgenmøde for håndværkere, hvor der informeres om
kommunens kommende indkøb og udbud samt om web portalen Comdia. Der vil bl.a. være fokus på
forventningsafstemning omkring Comdia, idet kommunen er forpligtet til at udsende mange udbud via
andre kanaler, samt muligheden for at prøve Comdia på dagen. Mødet vil finde sted den 30. januar 2020 kl.
07.30 – 10.00 på Furesø Rådhus.
Der er 2 nye brancher på vej i Comdia: Konsulent & Rådgivning samt en gruppe som omfatter cafe,
blomster m.m.

Afsked med Solveig Bisgaard
Solveig Bisgaard stoppede i sommers som næstformand for EKU og deltog nu for sidste gang i et EKU møde.
Ole Bondo Christensen takkede for Solveig Bisgaards store engagement gennem årene.

7. Hvad skal kommunikeres fra dette møde?




Partnerskabsaftalen. Begge parter tager aftalen seriøs.
Comdia. Møde den 9. december i regi af Furesø Erhvervsforening og 30. januar i regi af Furesø
Kommune.
Nytårskur.

Kommende møder
Der planlægges 4 møder i 2020. Udvalget bliver indkaldt med flere datomuligheder via Doodle, for at sikre
at så mange som muligt kan deltage i møderne.
Ole Bondo Christensen afsluttede mødet ved at takke udvalget og ønske alle en god jul.

