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Beretning 2017 
 
Året, har som altid budt på mange udfordringer og spændende opgaver.  
 
I 2018 vil kun 39 af de 98 kommuner opkræve dækningsafgift – Furesø er en af dem. 
Dækningsafgiften er den nu faldet til 5,5‰. Vi håber på en yderligere nedsættelse af 
dækningsafgiften og gerne helt bortfald af denne uretfærdige skat på vores ejendomme 
(produktionsapparat). Dækningsafgiften opkræves primært i de store byer, Nordsjælland og 
Københavns området. Dækningsafgiften har økonomisk betydning for alle ejendomsejere og for de 
allerfleste lejere. 
 
Til gengæld for sænkningen af dækningsafgiften har de to store erhvervsforeninger i Furesø 
kommune – Furesø Erhvervsforening og Furesø INDUSTRI underskrevet en hensigtserklæring om 
at skabe arbejdspladser i samarbejde med Jobcentret. Vi vil gerne opfordre virksomhederne til at 
benytte Jobcentret, når nye jobs skal besættes – og til at give plads til flygtninge, kontant-
hjælpsmodtagere etc.  
 
Desværre blev Erhvervsskolen i Farum ikke til noget, da der ikke var tilmeldinger nok. Vi har i Furesø 
INDUSTRI brugt mange timer på dette projekt, som vi mener vil være til gavn både for byens unge 
og vores virksomheder. Vi vil opfordre politikerne til ikke at tabe modet, men fortsætte. Med en 
ihærdig indsats skal det nok lykkes. Danmark mangler unge med en erhvervsuddannelse. 
 
Besøg din nabo 
I 2016 søsatte vi et nyt initiativ. Besøg hos virksomheder i Furesø. I 2017 har Spejdernes Genbrug 
og Zoetis ApS åbnet dørene for os – tak til dem. Det har været spændende at få lov at kigge indenfor 
og høre om virksomhedernes udfordringer, succeser, planer og idéer. Initiativet forsætter i 2018 – vi 
har allerede været på besøg hos NCK A/S i år. Og konklusionen er klar – vi har rigtig mange 
spændende virksomheder i Furesø og det er masser af inspiration at hente. 
 
Næste besøg bliver den 15. maj hos Aasted ApS og Bie ApS, hvor vi skal høre om 
chokolademaskiner og se Bies Bryglab. Invitation følger. 
 
Valgmøde 
I samarbejde med Furesø Erhvervsforening arrangerede vi et velbesøgt valgmøde i Multisalen på 
vores nye rådhus. Spidskandidaterne fra de forskellige partier mødte veloplagte op, og vi fik en god 
orientering om, hvad de enkelte partier står for og efterfølgende en rigtig god debat.  
 
Vi fulgte mødet op med 10 ønsker til det nye byråd. De er vedhæftet denne beretning.  
  
Nytårskur.  
Som altid startede året med Furesø kommunes Nytårskur. Nytårskuren arrangeres i et samarbejde 
mellem Furesø kommune og de 2 erhvervsforeninger. Det var festligt, fornøjeligt og velbesøgt – kort 
sagt en rigtig god tradition og en god start på året. De 2 erhvervsforeninger havde bedt om 2 minutter 
hver, til at præsentere foreningerne – det kunne ikke lade sig gøre i år. Vi håber det lykkes til næste 
år.  
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Kommunens 7 gazelle virksomheder blev fejret på behørig vis. De 7 gazeller var: Zeltner A/S 
MnP A/S, NCK A/S, Adserballe & Knudsen A/S og Ingholt Consult ApS.  
 
Også Furesø’s CSR-priser (priser for social ansvarlighed) blev overrakt. I år var der en pris til en 
virksomhed, der er hjemmehørende i kommunen og en pris til en virksomhed uden for kommunen. 
De nominerede var: Agnes Food, Anker Hansen & Co A/S, Furesø Rådhus kantinen, OKNygaard, 
Poul Willumsen A/S, Furesø Marina og Rubæk Rengøring. CSR-priserne gik til Poul Willumsen A/S 
i Farum og til Agnes Food fra Birkerød. 
 
Kommuneplan, lokalplaner og byggesagsbehandling 
I 2017 blev kommuneplanen revideret. Furesø kommune har i den forbindelse valgt at koncentrere 
sig om erhvervsområderne og det åbne land. Det er lykkedes os i samarbejde med Furesø 
Erhvervsforening at få sat et solid aftryk på det endelige resultat. Og processen har været rigtig god 
med en fin og saglig dialog med forvaltning og politikere.  
 
Siden oktober 2016 har vi – sammen med Furesø kommune - arbejdet med parkeringsproblemerne 
omkring Rugmarken, Hvedemarken og Havremarken. Et løsningsforslag er lige nu i høring. Lad os 
så håbe, at implementeringen ikke tager lige så lang tid som forarbejdet. 
 
Jobcentret åbnede i eftersommeren på Hvedemarken i Farum Erhvervspark. Dermed har Furesø 
kommune opfyldt vores ønske om, at Jobcentret blev placeret sammen med nogen af de 
virksomheder, som det skal betjene. 
 
Vi har fast-track byggesagsbehandling her i Furesø kommune og det virker efter sigende. Men 
alligevel sidder nogle af vore medlemmer med en fornemmelse af, at teknisk forvaltning hellere siger 
nej end ja. Hvis den fornemmelse er rigtig, så håber vi på at få dem kultur ændret. 
 
Furesø INDUSTRI har været involveret i behandlingen af et par byggesager i årets løb. Det drejer 
sig om Carl Ras/OK byggeriet på Hirsemarken og etableringen af Brødbanditten på 
Gammelgårdsvej ved Silvan. Begge sager er heldigvis afsluttede nu med et tilfredsstillende resultat. 
 
Der har været afholdt dialogmøder i erhvervsområderne i Værløse. Furesø INDUSTRI har deltaget 
i disse møder. Desværre har vi ikke været inviteret til opfølgningsmøderne. Men vi hører vel om 
resultaterne. 
 
Trafikale problemer. 
Morgentrafikken i Furesø er en udfordring for kommunens virksomheder. Specielt Slangerupvej, 
Frederiksborgvej, Paltholmvej, Stavnsholtvej og Kirke Værløsevej er problematiske.  
 
Det koster virksomhederne 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 og omlægge 
vejene uden at tage stilling til trafikken. En overordnet trafikplan for hele kommunen ville være en 
rigtig god ide. 
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Lokale indkøb 
Furesø INDUSTRI deltager i Task Force indkøb, som har analyseret Furesø kommunes brug af 
lokale leverandører. Der ligger nu en lang række forslag til, hvordan andelen af lokale indkøb kan 
øges. Desværre ser det stadigvæk ud til at Furesø kommune vælger laveste pris, som eneste 
kriterium ved valg af leverandør. Miljø, service, kvalitet og social ansvarlighed – det er kun noget vi 
taler om – ved valg af leverandører tæller det slet ikke. Dog fornemmer vi, at Furesø kommune er 
mere  åben end før overfor idéen om at bruge lokale virksomheder.  
 
Lokale indkøb og brug af lokale håndværkere ville give nye arbejdspladser og skattekroner til Furesø 
kommune.  
 
Erhvervskontaktudvalget 
Erhvervskontaktudvalget har i det forløbne år holdt 3 møder. Egentlig var intensionen, at der skulle 
afholdes 4 årlige møder. Men trods ønsker fra erhvervslivet om flere møder og overfyldte 
dagsordner, er det ikke lykkedes at afholde mere end 3 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.  
 
Den nye persondataforordning. 
I samarbejde med Furesø kommune har der været afviklet et møde om dette ”bureaukratiske 
monster” i 2017 og der har lige været afholdt endnu et møde herom. 
 
Miljørådet i Furesø kommune 
Furesø INDUSTRI 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 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.  
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Solveig Bisgaard 
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Kære politikere! 
 
Tillykke med valget! Vi ønsker jer god arbejdslyst - og glæder os til et tæt og 
konstruktivt samarbejde. 
 
Vi har 10 ønsker, som vi håber, I vil arbejde for: 
 

• Lavere dækningsafgift 
• Overordnet trafikplan 
• Flere lokale indkøb 
• Mere proaktiv teknisk forvaltning 
• Et iværksætterhus 
• Opstilling af servicemål på erhvervslivets henvendelser 
• Offentliggørelse af servicemålenes overholdelse 
• Klynge for kreative fag 
• PR-kampagne for tilflytning 
• Målrettet indsats for erhvervsskole  

 
 
Vores løfte til jer:  
 

At skabe flere arbejdspladser i Furesø Kommune! 
 
 
Venlige hilsner, 
Furesø INDUSTRI  
 


