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Furesø hjælper Furesø – i Furesø hjælper vi hinanden 

 

Furesø Kommune har i forbindelse med Corona krisen iværksat en omfattende 

indsats for at hjælpe erhvervslivet. Mange virksomheder er udfordret nu og vil 

være det i en lang periode. Furesø Kommune – har som den første kommune i 

landet – oprettet en Fast Track ordning, som hjælper kommunens virksomheder 

med at få overblik og adgang til regeringens mange hjælpepakker. Derudover 

har Furesø Kommune taget flere initiativer. Alt det kan du læse mere om på 

www.furesoe.dk/coronaerhverv. 

 

Furesø Kommune arbejder i tæt dialog og samarbejde med erhvervslivet, bl.a. 

gennem Erhvervskontaktudvalget (https://www.furesoe.dk/politik/raad-naevn-

og-bestyrelser/erhvervskontaktudvalg/), hvor den løbende erhvervsudvikling i 

Furesø Kommune altid er på dagsorden. Erhvervskontaktudvalget består af 

repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, kommunens erhvervs- og 

industriforening, kommunens centerforeninger samt udvalgte repræsentanter fra 

kommunen – både embedsmænd og politikere. 

 

På et ekstraordinært møde den 3. april 2020 drøftede udvalget, hvordan vi 

sammen kan hjælpe erhvervslivet og dermed hinanden i endnu højere grad. Et 

af forslagene fra erhvervslivet var, at supplere kommunens indsats med lokale, 

private aktører, der ønsker at bidrage med sparring og rådgivning indenfor deres 

respektive ekspertfelt.  

 

Der vil i første omgang være tale om aktører inden for disse to felter: 

 

- pengeinstitutter, revisorer samt advokater der kan hjælpe virksomheder 

under den konkrete krise  

- rådgivere/seniorrådgivere, der kan vejlede virksomheder i såvel 

krisehåndtering som forretningsudvikling 

Dette brev er rundsendt til alle pengeinstitutter, revisorer- og advokater 

registreret i Furesø Kommune samt til alle medlemmer af Furesø INDUSTRI og 

Furesø Erhvervsforening. 

http://www.furesoe.dk/coronaerhverv
https://www.furesoe.dk/politik/raad-naevn-og-bestyrelser/erhvervskontaktudvalg/
https://www.furesoe.dk/politik/raad-naevn-og-bestyrelser/erhvervskontaktudvalg/


 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 2 

Ideen er at styrke hinanden lokalt og skabe nye relationer til gavn for den lokale 

erhvervsudvikling. Dette vil vi sikre ved, at: 

1. Etablere en oversigt over lokale rådgivere, der vil medvirke med 

firmanavn, adresse, kontaktperson, tlf., email, kompetencer 

2. Oversigten vil blive anvendt af FAST TRACK teamet i Furesø 

Kommune og rundsendt til alle medlemmer af Furesø INDUSTRI, 

Furesø Erhvervsforening og centerforeningerne 

3. De rådgivere, der stiller sig til rådighed, vejleder/sparrer med 

virksomheder, der ønsker det og har et konkret behov, aftaler selv 

omfanget af den gratis sparring med den pågældende virksomhed 

4. Ordningen gælder indtil samfundet igen er fuldt åbnet op efter Corona 

krisen 

5. En rådgiver kan til enhver tid kan trække sig fra listen ved en skriftlig 

henvendelse til Fast Track teamet 

Med en sådan ordning, er det vores tro, at især de lokalt forankrede små og 

mellemstore virksomheder hurtigt vil kunne få den hjælpende hånd, der 

sandsynligvis kan være nøglen til deres fremtidige overlevelse hvis de i disse 

Corona tider, oplever udfordringer der rækker ud over deres interne erfaringer 

og ressourcer.   

 

Vi håber, du har lyst til at medvirke i projektet ”Furesø hjælper Furesø”.  

 

Tilmelding kan ske via link: 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=8UWQV4W2L6C6 
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