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Beretning 2014 
 
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. 14. 
 
Den mest glædelige nyhed er dog, at dækningsafgiften nu er sænket til 7,5 ‰. Det betyder at 
virksomhederne i år sparer ca. 3 millioner kr. i forhold til 2012, hvor dækningsafgiften var 10,0 ‰.  
 
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. Men det er svært at bruge Jobcentret, når Jobcentret ikke har et 
egnet it-system til at hjælpe virksomhederne. Der er nedsat et Advisory Board, som skal hjælpe 
Jobcentret til at blive endnu bedre til at samarbejde med virksomhederne. Det er i øvrigt besluttet, 
at Jobcentret ikke bliver en del af det nye Rådhus i Værløse, men placeres i et erhvervs-område. 
 
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. 
 
Vi har fået vedtaget en ny lokalplan for Farum Erhvervspark, som giver flere muligheder for 
etablering af udvalgsvarebutikker i området. Og nu forlyder det at Silvan har købt Eversgrunden 
for at lave byggemarked. Dejligt at denne grund, som har ligget tom i så mange år, endelig bliver 
bebygget. 
 
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.  
Udvalget har behandlet indkøbspolitik, hvor der fra erhvervslivet side er et stort ønske om, at 
Furesø Kommune handler mere lokalt og udbyder færre totalentrepriser og dermed flere 
fagentrepriser. 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. 
 
 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.  
 
Kurveknækker Erhverv – energisparenetværk 
Har ikke haft nogle væsentlige aktiviteter i 2014 – men vi forventer et aktivt 2015. Husk her er 
penge at spare for virksomhederne – for nogle endda rigtig mange penge. 
 
Furesø Energirådgivere – se særskilt beretning 
 
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. Her var 
der lejlighed til at hylde de mange gazeller blandt Furesø’s virksomheder. 
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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 håber, at denne indsats vil fortsætte i 
2015.  
 
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.  
 
 
På bestyrelsens vegne 
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