
 

 
 

 

 

 

 
 

Møde i Gladsaxe Erhvervsråd 
Dato  24. september 2019  
Tid  Kl.  8.00-10.00   
Sted MT Højgaard, Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg 
 
Afbud til erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen, frelud@gladsaxe.dk, tlf. 23 36 44 56 

KL. REFERAT   

8.00 Siden sidst  
Trine Græse orienterede om siden sidst med relevans for virksomhederne. 
 

• Byrådet har indgået budgetforlig, hvor der bl.a. afsættes midler til at 

fjerne byggesagsgebyret og forskønne Søborg Hovedgade  

• Byrådet er i gang med en bystrategisk proces og har åbnet for dialog i 

byrummet gennem en række byvandringer. Rundturen i Gladsaxe Er-

hvervskvarter til erhvervskonferencen indgår som input fra erhvervsli-

vet. Vi har været i Buddinge og Bagsværd Bypark og går i Mørkhøj By-

gade den 22. oktober 

• Peter Sørensen fortsætter som repræsentant i Erhvervsrådet for Glad-

saxe Erhvervsby, som menigt medlem af bestyrelsen. Preben Ravn Sø-

rensen fra Novozymes er trådt ind i stedet for Jørgen Ove Svendsen 

• Der sker meget i erhvervskvartererne:  

o FGU er flyttet ind på Gladsaxevej og vil gerne samarbejde med 

lokale virksomheder.   

o Alfa Laval Innovation House, Copenhagen, åbnede den 5. sep. 

2019 med 8 start-ups - et godt eksempel på partnerskaber 

som en vej til vækst.  

o Biotech-virksomheden Zealand Pharma flytter domicil til Syd-

marken 11 fra Glostrup med ca. 180 medarbejdere.  

• Kommunen har tilsluttet sig den nye samkørselsordning NaboGo, og 

der laves en kampagne for virksomheder  

• Dansk Industri placerer Gladsaxe som nummer 56 i den årlige måling 

af Lokalt Erhvervsklima.    

 
 

https://www.gladsaxe.dk/Files/Files/COE/Budget-og-regnskab/Budget-2019/Budgetbilag-144-Underskrevet-budgetaftale-2019-2022.pdf
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8.15 Gladsaxe Erhvervskonference 2019 
Freja Ludvigsen fortalte om årets tema og program, herunder uddeling af  
Gladsaxe Erhvervspris 2019.  
 
Konferencen er nu afholdt med ca. 100 deltagere og masser af energi til ud-
vikling. Læs mere, se billeder og en lille film her 
 

8.30 SMV drift - Copenhagen Business Hub  
Med ny lov om erhvervsfremme er Væksthuset blevet til Copenhagen Busi-
ness Hub/ Erhvervshus Hovedstaden. De har samtidig udvidet målgruppen, så 
de må vejlede alle typer virksomheder og kan derfor vejlede om både drift, 
udvikling og vækst.   
 
Henrik Poulsen, forretningsudvikler, fortalte om de nye tilbud til driftsvirk-
somhederne på tværs af kommunegrænser. Målgruppens typiske udfordrin-
ger er 1) Digitalisering, 2) Innovation og 3) Manglende tid.  
Erhvervshuset hjælper virksomheder med at lægge en plan for at styrke disse 
områder og har events og længerevarende programmer, som virksomheder 
kan deltage i. Se her  
 
Trine Græse påpegede, at kommunen er glad for de nye ydelser i erhvervs 
huset og har tilført erhvervsområdet ekstra midler for at kunne fastholde ser-
viceniveauet i kommunen. Erhvervshuset har et tæt samarbejde med kommu-
nens Erhvervs- og vækstenhed, som er den lokale erhvervsservice, og var 
stærkt repræsenteret på erhvervskonferencen.  
 
En repræsentant fra en større virksomhed påpegede, at tilbuddene rammer 
rigtigt. Henrik Poulsen fortalte, at erhvervshuset har bidraget til at under-
støtte Alfa Laval Innovation House, Copenhagen, og gerne hjælper andre med 
innovation gennem samarbejde med start-ups.   
 
Erhvervshuset har besøgt flere butikker i Søborg som en foranalyse til, hvilke 
tilbud der er behov for set fra deres perspektiv.  
 

9.00 VM kano-kajak sprint 2021  
Danmark og DKF har fået tildelt VM i kano og kajak sprint 2021 og er værter 
for det største VM event på dansk grund. VM afholdes i samarbejde med 
Sport Event Danmark, København, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner 
og afvikles på det internationale anlæg ved Bagsværd Sø. Dansk Kano og Kajak 
Forbund kan samtidigt fejre 100-års jubilæum i 2021.  
 
Direktør Christian Jacobsen og Klaus Kristiansen ønsker et partnerskab med 
virksomheder, der engagerer lokalsamfundet i at få det optimale ud af arran-
gementet. Eventet tiltrækker forventeligt 100 nationer og 1400 deltagere og 
vil blive tv-transmitteret. Der vil være en commercial village og VIP-arrange-
menter.  
 
De ser et potentiale i at samle parterne om en fælles dagsorden. Det kunne 
være at skabe et helt igennem bæredygtig event, hvor virksomheder kan 
byde ind med bæredygtige produkter og løsninger.  
 

https://www.gladsaxe.dk/kommunen/erhverv/netvaerk-_foreninger_og_arrangementer/forslag_til_gladsaxe_erhvervspris_2019
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
https://ehhs.dk/
https://drive.google.com/file/d/0B2o8sdvRz9tudHRiZ3VkZDZtSlE/view
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De ønsker at starte dialogen gennem et erhvervsnetværk, som etableres 
primo 2020, og hvor erhvervsrådets medlemmer vil blive inviteret (husk at 
sende videre til rette vedkommende i virksomheden). 
 
Medlemmerne tog godt imod invitationen til samarbejde.  
 

9.30 Revideret indkøbspolitik for Gladsaxe Kommune  
Kommunen køber årligt ind for ca. 1,6 mia. kr., og den reviderede indkøbspo-
litik sætter rammerne for, hvordan kommunen vil bruge denne mulighed for 
og pligt til at påvirke omverdenen via indkøb.  
 
Indkøbspolitikken tager afsæt i Gladsaxestrategien om bæredygtig vækst og 
velfærd, og den fælles vision om et bæredygtigt Gladsaxe med et lokalsam-
fund i social, økonomisk og miljømæssig balance. 
 
Indkøbspolitikken er behandlet på Økonomiudvalget den 3. september og 
skal i høring i Gladsaxe Kommunes råd og nævn, herunder Erhvervsrådet, in-
den den endeligt godkendes i Byrådet. 
 
Økonomidirektør Nanna Krog-Meyer fremlagde forslaget, der har fem strate-
giske fokusområder og en række nye indsatser:  

- Miljømæssig bæredygtighed: Fremme genbrug og genanvendelse og 
styrke bæredygtig produktion, håndtering og distribution 

- Social bæredygtighed: Ansvar for udsatte på kanten af arbejdsmar 
kedet  

- Økonomisk bæredygtighed: Følgeomkostninger i et længere tidsper-
spektiv, skatteansvar 

- Økonomisk bæredygtighed: Fremme innovation  
- E-handel og digitalisering: Automatisere manuelle processer og kon-

traktstyring.  
 
Spørgsmål fra medlemmerne:  
Hvordan kommunen vil følge op på de sociale krav?  
De stilles kun ved større udbud, og indkøbsafdelingen har løbende opfølgning 
og stikprøvekontrol ved mistanke.  
 
Påvirker det andelen af lokale indkøb?  
Ikke i forhold til store byggeopgaver, men mindre leverandører kan få en for-
del, når transport regnes ind som en faktor.  
 
Det blev påpeget fra et medlem, at store krav til indkøb presser de små leve-
randører, og at kommunen skal være opmærksom på kun at stille menings-
fulde krav og vurdere eventuelt modstridende hensyn fra udbud til udbud.  
 
Hvordan arbejder kommunen med et helhedsperspektiv i udbud, så det ikke 
kun vindes på pris? 
Kommunen stiller også krav ved byggeri, fx er der nu bygget to nye svane-
mærkede børnehuse, og Kellersvej er DGNB-certificeret. Næste skridt er sva-
nemærket renovering og genbrug af asfalt og bygninger til nedrivning (fx 
Gladsaxe Skole). Det kræver markedsdialog at finde de gode løsninger.  
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Vil det ikke stille store krav til indkøbsafdelingen at lave udbud, der tager alle 
de hensyn? 
Kommunen har dygtige medarbejdere og er med i indkøbssamarbejdet Spar 5 
på tværs af kommuner, hvilket giver volumen og stordriftsfordele til at stille 
høje krav og forventninger til leverandører.  
Fx har vi en fælles udmelding om at ville udskifte kunstgræsbaner, så snart 
markedet har udviklet en erstatning for det nuværende plastgranulat.  
 
Kommentarerne vil indgå i høringen.  
 

9.55 
 

Evt.     
Næste møde holdes d. 19. november kl. 8.00-10.00. Punkter til dagsordenen: 

• Samarbejde om rekruttering til erhvervsuddannelserne og flere fag-
lærte 

• Bystrategi  

• Opsamling på Gladsaxe Erhvervskonference 
 
Skriv til Freja, hvis der er andre forslag til dagsordenen. 
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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   
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 
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 
 
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  
Næstformand Paul Graugaard, LO Gladsaxe 
 
Tilforordnede 
Kommunaldirektør Bo Rasmussen 
By- og Miljødirektør Maj Green   
Stabs- og projektchef Niels Haar Sørensen 
Beskæftigelseschef Katrine Birk  
Erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen (sekretær) 
 

 


