
 

 
 

 
 

Referat af møde i Gladsaxe Erhvervsråd 
Dato  12. maj 2020 
Tid  Kl. 8.00-10.30 

Sted Microsoft Teams 
  

 
Afbud til erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen, frelud@gladsaxe.dk, tlf. 23 36 44 56 
 
 

 
TEMA: LOKAL ERHVERVSFREMME UNDER CORONAKRISEN 

 
8.00 Velkommen   

Trine Græse bød velkommen efter lidt virtuelle udfordringer og introducerede  
dagens tema: Coronakrisen. Erhvervsrådet skulle efter planen have drøftet et oplæg 
til en revideret erhvervspolitik. Men denne proces blev nedlukket, da coronakrisen 
ramte landet. I stedet har kommunen igangsat en analyse af, hvordan krisen har ramt 
Gladsaxes virksomheder som grundlag for at igangsætte indsatser, så Gladsaxe kom-
mer bedst muligt igennem krisen og er rustet til at agere i en ”ny normal”. 
 

8.05 Status fra virksomhederne  
Medlemmerne gav en status på, hvordan de er ramt af krisen, hvilket tegnede et 
mønster af, at virksomhederne er ramt meget forskelligt, og at der også i 2021 vil 
være en effekt af krisen og dermed en usikkerhed i forhold til, hvad fremtiden brin-
ger:  
 

 Små virksomheder indenfor konsulentbranchen, innovation og service er ty-
pisk ramt hårdt på omsætningen og ordretilgangen, hvilket kræver omstilling 
til nye forretningsmodeller (fx digitalt)  

 Entreprenørbranchen kører. Aktivitet på byggepladser er opretholdt med 2- 
og 3-holdskift, enkelte leverancer har svært ved at nå frem. Salg er bremset 
ift. erhverv- og hotelprojekter, hvilket kan give et fald i ordrebogen i 2021. 
Medarbejdere begynder at vende tilbage til kontoret med afstand og hygi-
ejne 

 Produktionsvirksomhederne har fastholdt produktion for leverancer til kun-
der. Nogle har oplevet, at de globale leverandørkæder i visse tilfælde har væ-
ret vanskelige at opretholde. Nogle globalt ejede virksomheder oplever, at 
der samlet set er usikkerhed om investeringerne i 2021 

 Nogle større virksomheder har fremrykket renoveringsprojekter og forkortet 
betalingsfrister til leverandører  

 TEC sendte alle elever hjem og har kørt fjernundervisning, hvilket er udfor-
drende med håndværksfag online. De har nu åbnet for elever. Praktikplads-
markedet reagerer på situationen, og antallet styrtdykker med op til 60 pro-
cent 
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 Revisionsbranchen har travlt med at hjælpe virksomheder med at ansøge om 
hjælpepakker. Medarbejdere er tilbage på kontoret med begrænsninger og 
øget hygiejne 

 Håndværkerforeningen med 150 SMV-virksomheder i Gladsaxe oplever, at 
nogle er hårdt ramt, men de fleste håndværkere har haft opgaver 

 Handelsgaderne har haft mange nedlukkede butikker og mistet meget om-
sætning, medarbejdere har været hjemsendt - undtaget i dagligvarebutikker. 
Nu åbnes der op, men tabt omsætning kommer ikke igen. Der opleves en stor 
lokal opbakning til at handle lokalt, som der skal holdes fast i   

 Pia Schou og Christina Rittig Falkberg har som byrådsmedlemmer fået erfa-
ringer med digitale, politiske møder  

 Bo Rasmussen fortalte, at Gladsaxes driftsorganisationer har haft travlt for at 
få det til at fungere i forhold til plads- og hygiejnekrav og er udfordret på ka-
pacitet i forhold til rengøring. Medarbejdere på rådhuset er hjemsendt, og 
det har givet nye erfaringer med digitale arbejdsformer. 

 
8.40 Indsatser i første fase  

Det er to måneder siden, at Regeringen lukkede store dele af Danmark ned. Nu åbner 
meget op igen med krav til hygiejne og afstand. 
 
Gladsaxe Kommune traf tidligt i fase 1 beslutninger, der gav en markant håndsræk-
ning og likviditet til erhvervslivet på samlet set 115 mio. kroner, herunder fremryk-
kede betalinger for 40 mio. kroner, forlænget betalingsfrist for dækningsafgiften for 
2. halvår (34,5 mio. kroner), udsat huslejeudgifter for visse lejere i kommunale ejen-
domme. LED gadebelysningsprojekt vedtaget til 25 mio. kroner, fremrykkede renove-
rings- og anlægsopgaver i kommunens bygninger, udeområder mm.    
 
Kommunen har rykket større erhvervsbyggesager frem i køen. Et aftalt projekt sam-
men med Novo Nordisk og Novozymes om trafiksikkerhed i Bagsværd erhvervskvar-
ter er fremrykket. Letbaneprojektet gennemføres som planlagt. 
 
Håndværkerforeningen har efterspurgt en oversigt over entrepriser, der kan løftes af 
SMVere, men mangler svar. Niels Thygesen, chef for Ejendomscentret, følger op ift.  
Ebbe Skovsgaard. Ejendomscentret vender desuden tilbage med information om en 
ny digital platform, hvor håndværkere kan registrere sig.  
 
Freja Ludvigsen gav en status på kommunens erhvervsservice: Ydelserne blev hurtigt 
omstillet til at imødekomme virksomhedernes nye behov. Kommunen har opdateret 
hjemmesiden med informationer, der sendes langt flere nyhedsbreve ud. Der ringes 
ud til virksomheder og laves virtuelle virksomhedsbesøg. Nyoprettede og nytilflyttede 
virksomheder har fået et borgmester-velkomstbrev med corona-informationer.  
 
De tre handelsgadenetværk har ikke kunnet mødes fysisk. BIDdanmark, der driver 
netværkene, har sammen med kommunen lavet virtuelle møder med deltagelse af en 
konsulent fra Copenhagen Business Hub.  
 
Der har været et sømløst samarbejde i erhvervsfremmesystemet med Copenhagen 
Business Hub, Virksomhedsguiden.dk, Copenhagen Capacity og andre erhvervsfrem-
meaktører, så kommunen har kunnet henvise virksomheder til opdaterede informati-
oner og nye ydelser. Der er høstet nye erfaringer med digitale ydelser.  
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Flemming Troelsen fra Copenhagen Business Hub bekræftede billedet af et godt sam-
arbejde og en høj grad af tilpasnings- og innovationsevne. 22 virksomheder fra Glad-
saxe har benyttet Copenhagen Business Hubs coronahotline, 30 har deltaget i webi-
narer om bl.a. hjælpepakker.    
 
Fremadrettet vil der arbejdes videre med webinarer, vejledningsforløb fortsætter 
med særligt fokus på ny digitalisering, salgskanaler, økonomitjek og Corona Genstart. 
Dette program har stadig ledige pladser.  
 

8.50 Beskæftigelsesindsatsen under corona 
Katrine Birk gav en status på ledighedssituationen siden nedlukningen, hvor næsten 
500 er blevet ledige, heraf flest dagpengemodtagere. Ledigheden er steget mest in-
denfor bygge og anlæg, handel, hoteller og restauranter.  
 
Jobcenteret har prioriteret tæt kontakt med de ledige i perioden og høstet gode erfa-
ringer med fx webinarer, walk and talk og telefonkontakt.  
Er stadig i tæt kontakt med virksomhederne og laver rekrutteringsforløb.  
 

9.00 Corona-analyse 
Direktør Jens Bjerg fra Iris Group fremlagde de foreløbige resultater af en tværkom-
munal analyse, som Gladsaxe har tilsluttet sig for at få et overblik over, hvordan coro-
nakrisen har ramt forskellige sektorer. Analysen er lavet på baggrund af statistiske 
data og interview med virksomheder.  
 
De største sektorer i Gladsaxe Kommune er hidtil sluppet nådigt gennem krisen. Sær-
ligt medicinalindustri og bygge og anlæg. Flere virksomheder ser risiko for hul i ordre-
bøgerne i 2021. Detailhandlen og oplevelseserhverv er hårdt ramt, men disse erhverv 
fylder generelt mindre i Gladsaxe end i en række nabokommuner. Gladsaxes detail-
handel er i større omfang organiseret som handelsgader med selvstændige butikker 
fremfor storcentre.  
 
Gladsaxe har dermed et godt afsæt for at hjælpe de virksomheder, der er hårdt ramt 
og for at ruste lokalt erhvervsliv til en effektiv genopretning til ”ny normal”.  
 
”Hvordan vurderer du, at Corona-situationen har påvirket virksomhedens omsætning i den seneste må-
ned?” Kilde: Danmarks Statistik 

 
 

9.30 Lokal erhvervsfremme under corona-krisen i Gladsaxe  
På baggrund af data om situationen i Gladsaxe fremlagde Iris Group de første skitser 
til et idekatalog, der kan understøtte hurtigere genopretning af den lokale vækst og 
beskæftigelse i det kommende år. 
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Scenarier: 

- Detailhandel forventer gradvis tilbagevenden, men onlinesalg forventes at 
stige, frygter ny bølge af virus i julehandlen, detailhandlen kan vinde ved at 
styrke de lokale fællesskaber med kunderne og store virksomheder 

 
- Bygge og anlæg ser nedgang i privat byggeri, men kan måske afbødes af flere 

offentlige investeringer. Mangel på udenlandsk arbejdskraft kan give udfor-
dringer ift. produktivitet i byggeriet  
 

- Industrien har en markant øget usikkerhed omkring, hvad fremtiden skal 
bringe og sikring af forsyningskæder. Mange salgsaktiviteter er lukket ned, 
det stiller krav til nye metoder til online salg. Smittespredning er fortsat et fo-
kusområde, fx sikring af transport på sikre måder.  

 
Bygge og anlæg  
Grøn genstart og offentlige investeringer blev drøftet. Gladsaxes nye indkøbspolitik 
understøtter dette. Det blev drøftet, at der skal arbejdes med at få de små håndvær-
kere med. Det kan være svært at planlægge renoveringsopgaver, der kræver projek-
tering ind i 2021, da det forudsætter, at KL suspenderer anlægsloftet. 
 
Industri og eksportvirksomheder  
To trends vil sætte sig i markedet, som virksomheder skal rustes til: Digitalt salg og 
scenarier for fremtiden og robuste forsyningskæder. Begge dele kan med fordel løf-
tes i samarbejde, hvor kommunen faciliterer dialog mellem store og små virksomhe-
der og Erhvervshuset. I tilkobling hertil kan laves en indsats for at tiltrække nye virk-
somheder, der styrker forsyningskæden for de eksisterende virksomheder. Erhvervs-
huset genkender billedet og sætter fokus på eksport og salg på nye måder.   
 
Handelsgader  
Fortovscafeer – hurtige tilladelser gives i kommunen for at hjælpe branchen. Kommu-
nen er imødekommende og har nedsat en task force for at understøtte dette i samar-
bejde med BID-netværk. 
 
Erhvervshuset har fokus på detailhandlens udfordringer i forhold til online-web salg 
som en detailhandelsform, der er kommet for at blive og skabe kombination af fysisk 
butik og online salg og tilstedeværelse på de sociale medier.   
 
Handelsforeningen opfordrer alle virksomheder og kommune til at undersøge, om de 
kan handle mere lokalt. Undersøgelse af indkøbsafdelingernes praksis – kan noget 
flyttes? Gladsaxe Erhvervsby har bidraget til, at virksomhederne kender hinanden og 
bruger hinanden. Det kan også styrkes i denne sammenhæng, så der bliver mere 
samhandel – både ift. detail, service og håndværk. Bestyrelsen har drøftet det og vil 
gerne sætte fokus på det i forhold til en fælles markedsføring, der får medarbejderne 
i de store virksomheder til at handle på vejen hjem.   
 
Handelsforeningerne er klar til at gå sammen og lave løsninger. Freja Ludvigsen ind-
kalder til et møde, der bringer parterne sammen. 
 
Tværgående indsatser  
Fokus på ikke at tabe en iværksættergeneration. Iværksættere og store virksomheder 
kan finde fremtidens løsninger i samspil. Gladsaxe gør meget og kan bygge på erfarin-
ger fra Alfa Laval Innovation House og Verdensmålshuset.  
 

https://gladsaxe.dk/kommunen/kommunen/nyhedsarkiv/gladsaxe-skruer-op-for-baeredygtige-indkoeb
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Jobcenter skal have en tæt forståelse af virksomhedernes forskellige udfordringer.  
 
Bæredygtig genstart vil være øverst på dagsordenen. 
 

10.15 Opsamling  
Trine Græse samlede op på mødet. Data viser, at Gladsaxe som helhed er robust og 
kommer igennem krisen med forskellige yderpunkter. Der bliver et løbende arbejde 
frem mod sommerferien for at færdiggøre analysen, dele viden med de øvrige kom-
muner, der får lavet samme analyse, og udvikle ideer til indsatser i en corona-strategi 
for erhvervsindsatsen. Det behandles på Økonomiudvalget den 16. juni.  
 

10.25 Evt.  
Per Buron orienterede om, at der er lokal opbakning til at lave et partnerskab mellem 
folkeskoler, uddannelsesinstitutioner og virksomheder om at få flere unge til at vælge 
erhvervsuddannelser, som opfølgning på drøftelsen i Erhvervsrådet.  
 
Servicemeddelelse fra Håndværkerforeningen: Der inviteres til et fødselsdagsarran-
gement for årets æreshåndværkere (formentlig i juni). 
 
Punkter til næste møde 1. september kl. 8.00-10.00  
- Projektet Røgfri arbejdstid vil gerne drøfte partnerskaber med virksomheder på næ-
ste møde v/ sundhedschef Steen Rank 
 
- Gladsaxe Erhvervskonference 2020   
 
- Partnerskab om unge og erhvervsuddannelser.  
 

10.30 Tak for i dag  
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Medlemmer af Gladsaxe Erhvervsråd 
Udpeget af Gladsaxe Byråd 
Borgmester Trine Græse, Formand (A) 
Byrådsmedlem Christina Rittig Falkberg (B) 
Byrådsmedlem Pia Skou (B)  
 
Repræsentanter fra virksomheder 
Projektdirektør Mads Bøgelund Lauritzen, MT Højgaard A/S, næstformand  
Markedschef Theis Gadegaard, Krüger A/S - afbud 
Director, Corporate Facilities Torben Buur Stougaard, Novo Nordisk A/S 
Senior Project Manager Preben Ravn Sørensen, Novozymes A/S  
Senior markeds- og kundechef Steen Ulrik Rasmussen, NCC Building Danmark 
Site Facility Manager Allan Schösler, Alfa Laval A/S - afbud 
Uddannelseschef Per Buron, TEC Gladsaxe 
Direktør Jørgen Ole Kjær, Move Innovation A/S 
Business Development Executive, Niels Brahm Andersen, Beierholm 
El-installatør Dan Weibel, Brdr. Weibel El-Teknik Aps   
Direktør Ralf Dujardin, Dansk Brandteknik A/S 
 
Udpeget af erhvervsorganisationerne 
Mørkhøj Erhvervskvarter 
Adm. direktør Claus Jønck, RTT A/S, formand for Mørkhøj Erhvervskvarter  
 
Gladsaxe Erhvervsby 
Direktør Peter Sørensen, PPG Dyrup A/S, medlem af Gladsaxe Erhvervsbys bestyrelse 
 
Handelsforeningen Bagsværd By   
Vinhandler Steve Stusgaard, Bagsværd Vinhandel, formand for Handelsforeningen Bagsværd By - 
afbud  
 
Handelsforeningen for Søborg og Omegn  
Isenkræmmer Niels Leegaard, Kop & Kande – Niels Nebeling, Top Syn, deltog 
 
Gladsaxe Håndværkerforening 
Konsulent Ebbe Skovsgaard, Gladsaxe Håndværkerforening 
 
Udpeget af DI - Organisation for erhvervslivet 
Direktør Michael B. Jørgensen, Beck & Jørgensen A/S - afbud 
 
Udpeget af LO Sektion Gladsaxe 
Formand for HK Service, René Knudsen  
Næstformand Paul Graugaard, LO Gladsaxe - afbud 
 
Tilforordnede 
Kommunaldirektør Bo Rasmussen 
By- og Miljødirektør Maj Green   
Stabs- og projektchef Niels Haar Sørensen 
Beskæftigelseschef Katrine Birk  
Erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen (sekretær) 
 


