
 

 
 

 

 

 

 
 

Møde i Gladsaxe Erhvervsråd 
Dato  19. november 2019   
Tid  Kl. 8.00-10.00   
Sted FGU Nord, Gladsaxevej 315, Søborg 
 
Afbud til erhvervsudviklingschef Freja Ludvigssen, frelud@gladsaxe.dk, tlf. 23 36 44 56 

KL. REFERAT   
8.00 Velkommen og rundvisning  

Kristine Henriksen, Byrådsmedlem og formand for FGU Nord, og skoleleder Michael  
Jensen, rektor for FGU Nord, bød velkommen og gav en kort rundvisning  på skolen.  
 
Skolens opgave er at forberede unge til job eller ungdomsuddannelse. Det gør de bl.a. 
gennemværkstedsarbejde, fx gastronomi, ejendomsservice, grafisk design, bygnings- 
maler mm. Værkstederne løser gerne opgaver for virksomheder. Læs mere her  
 

8.15 Temadrøftelse om rekruttering til erhvervsuddannelserne og flere faglærte 
Trine Græse indledte temadrøftelsen med at takke FGU Nord for at lægge lokaler til.  
Der er et nationalt mål om, at 25 procent af de unge vælger en erhvervsuddannelse i 
2020 og Gladsaxe er ikke i mål. Kommunen ligger under 15 procent. 80 procent af de 
unge vælger gymnasiet, og virksomhederne kæmper med at få kompetent, faglært  
arbejdskraft.   
 
Panelet gav deres perspektiver på problemet:  

• Thomas Berlin Hovmand, børne- og kulturdirektør i Gladsaxe Kommune   

• Per Buron, uddannelseschef TEC 

• Ebbe Skovsgaard, konsulent i Håndværkerforeningen 

• Skoleleder Michael Jensen, FGU Nord   

• Mads Bøgelund Lauritzen, projektdirektør MT Højgaard  

• Katrine Birk, beskæftigelseschef.  
 
Rådet drøftede, hvad kan skolerne og virksomhederne gøre sammen for at sikre, at flere 
af Gladsaxes unge vælger en erhvervsuddannelse, og at virksomhederne får den nødven-
dige arbejdskraft indenfor det tekniske og merkantile område.  
 
En række indsatser blev drøftet:  

• Erhvervspraktik, hvor flere skoleelever kommer ud i faglærte fag  

• Indsats på gymnasiet for at fange dem, der med fordel kunne vælge en erhvervs-
uddannelse bagefter 
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• Forældrekorps, der hjælper andre forældre med at få øje på karrieremulighe-
derne i en erhvervsuddannelse – fx på forældremøder/ infoaftner på skoler   

• Rollemodeller inden for faglærte fag  - både de unge og topledere i bygge- og an-
lægsbranchen, som startede med en faglært uddannelse (NCC, MT Højgaard) 

• Brancheaftaler med elevpladsgaranti (er allerede gennemført i visse brancher) 

• Virksomheder kan få unge ind ved at skabe fritidsjobs - Gladsaxe Jobcenter hjæl-
per med regler og rekruttering 

• Virksomheder skal gøre sig attraktive for de unge. Ide til erhvervsuddannelses-
messe og åbent hus (Gladsaxe Erhvervsby) 

• Faglærte virksomheder kan adopere en 1. klasse (Håndværkerforeningen) 

• Uddannelsesvejledere skal være erhvervsvejledere – og kende mulighederne i 
de faglærte jobs 

• Ny byggeboks er på vej i regi af Letbanen, hvor entreprenør CG Jensen inviterer 
skoleelever til Glostrup for at høre om anlægsarbejdet (Dansk Byggeri)  

• Mere system i skole/virksomhedssamarbejdet (Børne- og Kulturforvaltningen). 
 
Trine Græse kvitterede for de gode ideer og rundede af med et budskab om at bruge 
kraften i partnerskaber til at skabe løsninger på tværs, samt at fortsætte dialogen om 
emnet på erhvervsrådets møder i 2020.  
 

9.15 Budget 2020-23  
Trine Græse orienterede om Budgetaftalen for 2020-2023, som byrådet pånær et enkelt 
parti står bag. Budgettet indeholder bl.a. flere midler til forskønnelse af byen og træ-
plantning, ansættelse af en stadsarkitekt, investeringer i kærnevelfærd, grøn kollektiv 
trafik og udarbejdelse af en strategi for grøn omstilling samt afskaffelse af byggesags- 
gebyret. 
 
Læs aftalen her 
 

9.40 Opsamling på Gladsaxe Erhvervskonference 
100 deltagere var med, da Gladsaxe Erhvervskonference 2019 blev holdt i OfficePark Sø-
borg med temaet ”Energi til udvikling”. Se billeder og film her.  
 
Deltagerne har fået mulighed for at svare på, hvad de fik ud af arrangementet. Resulta-
terne viser, at 100 procent af respondenterne fik ny viden og energi til udvikling. Der er 
mange positive tilbagemelder på progam og afvikling. Det er især i forhold til verdens-
mål, vækst og lokale samarbejder, at der opleves et behov for udvikling her og nu. Re-
spondenterne har benyttet lejligheden til at skabe nye kontakter. 10 har lavet aftaler 
med andre virksomheder, fire med erhverv- og vækst, 3 med Gladsaxe Erhvervby, 3 med 
Copenhagen Business Hub og 1 med en ny kunde. 
 
Der var forslag til at bringe endnu flere lokale virksomheder på banen til næste års konfe-
rence, fx gennem stande i pausen.  
 

9.55 Siden sidst  
Trine Græse informerede om, hvad der er sket siden sidst med relevans for virksomhe-
derne. 

• Gladsaxe har i år 23 gazelle-virksomheder jf. Børsens opgørelse. De bliver fejret 
med et borgmesterbrev og et tilbud om et møde med erhverv og vækst 

• Letbanen: Novafos er lige nu ved at omlægge ledninger på strækket fra Herlev til 
Hillerødmotorvejen, og det har især i de første 14 dage givet kø-dannelser. Tak til 
trafikgruppen i Mørkhøj Erhvervskvarter, som har været sparringspartner på 
planlægningen, og medvirket til at røromlægningen hen over Dynamovej lægges i 
weekenden den 13.-15. december, hvor den generer mindst muligt  

https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/jobcenter/jobcenter-erhverv/rekruttering
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/jobcenter/jobcenter-erhverv/rekruttering
https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/nyhedsvisning_alle/bredt_forlig_om_oeget_velfaerd_til_gladsaxes_borgere
https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/nyhedsvisning_alle/bredt_forlig_om_oeget_velfaerd_til_gladsaxes_borgere
https://www.gladsaxe.dk/kommunen/erhverv/netvaerk-_foreninger_og_arrangementer/arrangementer/gladsaxe_erhvervskonference_2019
https://www.gladsaxe.dk/kommunen/erhverv/netvaerk-_foreninger_og_arrangementer/arrangementer/gladsaxe_erhvervskonference_2019
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• Få overblik over anlægsarbejdet i den kommende periode gennem den nye regi-
onsorientering (vedlagt). Husk at informere jeres medarbejdere. Budskabet er, at 
de skal holde sig opdateret inden de sætter sig bag rattet. Folder vedlagt som bi-
lag.  

• Mads fra MT Højgaard orienterede om fyringerne i koncernen. Ca. 80 fyres i 
Gladsaxe, primært medarbejdere i stabsfunktioner som jura, indkøb, løn. 
 

Møder i 2020: 

• 23. januar kl. 16.00-20.00 
o Letbanen, trængsel og mobilitet  
o Opfølgning på temadrøftelse om erhvervsuddannelser  

• 12. maj kl. 8.00-10.00  
o Mange på arbejdskraft, beskæftigelse  

• 1. september kl. 8.00-10.00   

• 24. november kl. 8.00-10.00   
 
NCC, Dyrup, MT Højgaard og Novozymes Innovationcenter vil gerne lægge hus til.  
Freja vender tilbage.  
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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 (V)  
 
Repræsentanter fra virksomheder 
Projektdirektør Mads Bøgelund Lauritzen, MT Højgaard A/S (næstformand for erhvervsrådet) 
Markedschef Theis Gadegaard, Krüger A/S (afbud) 
Director, Corporate Facilities Torben Buur Stougaard, Novo Nordisk A/S (afbud) 
Senior Project Manager Preben Ravn Sørensen, Novozymes A/S  
Direktør Ralf Dujardin, Dansk Brandteknik A/S 
Senior markeds- og kundechef Steen Ulrik Rasmussen, NCC Building Danmark 
Site Facility Manager Allan Schösler, Alfa Laval A/S 
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   
 
Udpeget af erhvervsorganisationerne 
Mørkhøj Erhvervskvarter 
Adm. direktør Claus Jønck, RTT A/S, formand for Mørkhøj Erhvervskvarter(afbud) 
 
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   
 
Handelsforeningen for Søborg og Omegn  
Isenkræmmer Niels Leegaard, Kop & Kande 
 
Gladsaxe Håndværkerforening 
Konsulent Ebbe Skovsgaard, Gladsaxe Håndværkerforening 
 
Udpeget af DI - Organisation for erhvervslivet 
Direktør Michael B. Jørgensen, Beck & Jørgensen A/S 
 
Udpeget af LO Sektion Gladsaxe 
Formand for HK Service, René Knudsen (afbud) 
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) 
 


