Furesø Industriforening
Sammenslutningen af Virksomheder i Furesø kommune
Beretning 2015
Året har som altid budt på mange udfordringer og spændende opgaver. Glædeligt er det, at
Furesø Kommune endnu en gang er rykket et par pladser frem i DI’s undersøgelse af det lokale
erhvervsklimaundersøgelse – Furesø ligger nu nr. 12.
Den mest glædelige nyhed er dog, at dækningsafgiften nu er sænket til 6,5 ‰. Det betyder at
virksomhederne i år sparer ca. 2 millioner kr. i forhold til 2015, hvor dækningsafgiften var 7,5 ‰.
Til gengæld har de to store erhvervsforeninger i Furesø Kommune – Furesø Erhvervsforening og
Furesø Industriforening underskrevet en hensigtserklæring om at skabe arbejdspladser i
samarbejde med Jobcentret. Der er nedsat et Advisory Board, hvor Furesø Industriforening er
repræsenteret, som skal hjælpe Jobcentret til at blive endnu bedre til at samarbejde med
virksomhederne. I den forbindelse er der også fokus på jobs til flygtninge – vi vil gerne opfordre
virksomhederne til at tage positivt imod denne gruppe, der omfatter såvel højtuddannede som
personer uden uddannelse. Men skal integrationen lykkes, så er det vigtigt at få dem i job hurtigst
muligt.
Endnu en nedsættelse eller et bortfald af dækningsafgiften står absolut øverst på vores
ønskeseddel. Vi er sikre på at det er meget væsentlig for at tiltrække nye virksomheder.
Virksomheder regner jo på de totale huslejeomkostninger, når de har planer om en flytning – og
selv efter sænkningen er dækningsafgiften en stor post i regnskabet. Og en nedsættelse af
dækningsafgiften har betydning for alle ejendomsejere og for de allerfleste lejere.
Erhvervsskole
Furesø kommune søger at få en erhvervsuddannelse til kommunen. Rent praktisk kan en sådan
placeres i Bybækskolens gamle lokaler. Placeringen tæt på kommunens største erhvervsområde
og tæt på kollektiv transport. Furesø Industriforening bakker op om projektet.
Trafikale problemer.
Morgentrafikken i Furesø er en udfordring for kommunens virksomheder. Specielt Slangerupvej,
Frederiksborgvej, Paltholmvej, Stavnsholtvej og Kirke Værløsevej er problematiske. Det koster
virksomheder penge, når deres biler sidder fast i trafikken. Vi opfordrer Furesø Kommune til at
løse disse problemer i stedet for blot ukritisk at udbygge kommunen uden at tage stilling til
trafikken.
Høringssvar
Vi har udarbejdet høringssvar til Erhvervspolitikken, lokalplanen for Bybækgrunden, planerne for
Farum Hovedgade, busdrift. Ligesom vi er blevet hørt om dispensationer til lokalplanen i
forbindelse med byggeriet af Silvan. I disse sager har vi haft et glimrende samarbejde med
Furesø Erhvervsforening.
Desværre må vi nok konstatere, at det er mere end vanskeligt, at komme igennem til politikkerne.
Vores høringssvar bearbejdes af forvaltningen – samme forvaltning, som har udarbejdet de
oprindelige planer – og det kan sommetider være svært, at genkende sit høringssvar i den
forkortede udgave (pixi-udgave), som politikkerne læser.
Erhvervskontaktudvalget
Erhvervskontaktudvalget har i det forløbne år holdt 4 møder. Erhvervskontaktudvalget har
udviklet sig til et udmærket forum for orientering om løbende sager og idéudveksling. Udvalget
har, som følge af sin sammensætning, ingen besluttende myndighed.
Furesø Industriforening deltager i Task Force Skole/Erhvervsliv, som skal komme med idéer og
forslag til, hvordan vi kan fremme samarbejdet mellem skole og erhverv.
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Derudover har Erhvervskontaktudvalget drøftet forslag til lokalplaner, hvor vi bemærker at Furesø
Kommune ofte ”glemmer” at sende forslagene i høring hos erhvervsforeningerne. Endelig har
udvalget behandlet erhvervspolitik, iværksætterhus og branding af Furesø Kommune.
Genbrugspladsen
Furesø industriforening er uenige i planerne om at opføre en høj støjskærm omkring
genbrugspladsen på Gammelgårdsvej. Det er dyr og skæmmende – og der har ikke været klager
over støjen (kun over rotter). Vi foreslår, at kommunen i stedet bruger pengene på forskønnelse
af området.
Miljørådet i Furesø kommune
Furesø Industriforening er repræsenteret i miljørådet, hvor nye tiltag på forskellige områder vedr.
miljø drøftes.
Furesø Erhvervsforening
Samarbejdet med Furesø Erhvervsforening er gennem de senere år blevet udbygget. I de sager
hvor vi har haft fælles interesser, har vi i det forløbne år afgivet fælles høringssvar, på så
forskellige ting, som lokalplaner, busdrift og indkøbspolitik.
Samarbejdet med Furesø Kommune
Som det ses af ovenstående er samarbejdet på de fleste punkter godt – på nogle punkter ville vi
sætte pris på, at der tages mere hensyn til det lokale erhvervsliv.
Furesø Kommune afholdt igen i år Nytårskur for erhvervslivet - arrangementet var velbesøgt og
tilbagemeldingerne fra de som deltog (og det var rigtig mange), har været meget positive.
I 2014 blev der brugt nogle penge på forskønnelse af Farum Erhvervsområde – et rigtig godt
initiativ, da det var tiltrængt. Der blev også lappet huller i veje og fortov, og opsat
oversigtsstandere ved indkørslen til Farum Erhvervspark. Vi havde håbet, at denne indsats ville
fortsætte i 2015 – men måske det lykkes i 2016.
Furesø Industriforening deltager i Task Force indkøb, som skal analysere Furesø kommunes
brug af lokale leverandører og komme med forslag til, hvordan andelen af lokale indkøb kan
øges.
Vi vil meget gerne opfordre Furesø Kommune til i endnu højere grad at benytte de lokale
leverandører ved indkøb af varer og serviceydelser. En lang række kommuner har efterhånden
fundet ud af, at det kan være mindst lige så billigt, som de store centrale udbud – og så skaber
det lokal vækst.
Og vi er trætte af at høre på, at kommunen skal vælge den billigste løsning – når man ikke
spørger det lokale erhvervsliv – så kan man jo ikke vide, om det er billigst! Her lever kommunen
ikke til sit ansvar som områdets største indkøber af varer og tjenesteydelser. Lokale indkøb og
brug af lokale håndværkere ville give nye arbejdspladser og skattekroner til Furesø Kommune.
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