
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Møde i Gladsaxe Erhvervsråd 
Dato  28. maj 2019  
Tid  Kl.  8.00-10.00    
Sted Verdensmålshuset på Fremtidsvej, Fremtidsvej 1, 1. sal  

Kl. Referat  
8.00 Velkommen og rundvisning  

Freja Ludvigsen fortalte om at omdanne den tidligere politistation til et mid-
lertidigt miljø for bæredygtig vækst og velfærd. Det er et eksperiment, der er 
godkendt af Byrådet og understøtter Gladsaxestrategien, idet huset er ram-
men for nye koblinger mellem ledige borgere, iværksættere, kommunale 
medarbejdere og frivillige, der på forskellig vis er optaget af verdensmålene.  
 
Det store lokale (atelieret) og mødelokalet (galleriet) kan lånes til arrange-
menter via Freja. Fem iværksættere er flyttet ind i Iværksættermiljøet Fremti-
den. Læs mere  
Lise Gandløse Vestergaard fortalte om Gladsaxe Jobcenters aktiviteter i huset.  

 

8.20 Siden sidst  
Trine Græse orienterede om at:  

• Området, hvor der i dag er verdensmålshus, bliver i fremtiden et 
sundsheds- og beskæftigelseshus Læs mere 

• Status på Letbanen: Det er især ved Buddinge station, at anlægsarbej-
det er i gang. HL’s statusrapport giver en oversigt over anlægsarbejdet 
de kommende 3-6 måneder  

• Der er gang i byggeriet: Borgmesteren har været til rejsegilde for det 
nye Søborg Møbler og lagt den første grundsten til Bauhaus i Mørkhøj 

• Vi holder håndværkermøde i Verdensmålshuset den 12. juni  

• Det nye Erhvervshus Hovedstaden er klar med et program for virk-
somheder, der vil vækst med verdensmål. SDG Business Booster er 

https://www.gladsaxe.dk/kommunen/erhverv/vaekst_med_fns_verdensmaal/bliv_pioner_i_ivaerksaettermiljoeet_fremtiden/hvem_bor_i_ivaerksaettermiljoeet_fremtiden_lige_nu
https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/nyhedsvisning_alle/skelettet_til_gladsaxes_nye_sundhedshus_er_klar
https://ehhs.dk/sdg-business-booster
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opstået på initiativ fra Gladsaxe og har fået 6,6 mio. kr. fra Industriens 
Fond 

• Siden sidst har borgmesteren været på virksomhedsbesøg i Iværksæt-
termiljøet Fremtiden (Verdensmålshuset) og hos Novo Nordisk. 

 

8.30 Beskæftigelsesplan 2019 og 2020 
Michael Dorph Jensen, formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 
fortalte om de særligt prioriterede indsatsområder i Beskæftigelsesplan 2019.  
 
Fokuspunktet i 2020 bliver at få handicappede i jobs, idet bruttoledigheden 
nu er nede på 3,6 procent, og det kræver en ekstra indsats at få de sidste i spil 
på arbejdsmarkedet. Erhvervsrådet er inviteret til en workshop den 18/6. 
 
FGU, den forberedende grunduddannelse for unge under 25 år, åbner en 
skole på Gladsaxevej. Jobcenteret får et tæt samarbejde omkring de unge, der 
ikke er klar til at tage en ungdomsuddannelse. 
 
Beskæftigelseschef Katrine Birk fortalte, at der er ca. 1.200 jobparate ledige i 
kommunen, heraf er kun ca. 100 ledige i mere end seks måneder. Gladsaxe er 
Danmarks 4. bedste kommune til at få ledige ud af offentlig forsørgelse. Det 
er resultatet af et godt samarbejde med virksomhederne. Det betyder om-
vendt, at der er mangel på arbejdskraft i næsten alle brancher. 
 
Erhvervsrådet kom med følgende input:  

• For få elever vælger en erhvervsuddannelse. Hvad kan vi gøre sam-
men?  

• Det skal udbredes, at virksomheder kan søge støtte til elever med ind-
læringsproblemer.  

 

9.10 Verdensmål i praksis i byggebranchen - ny konkurrenceparameter for kun-
derne kræver nytænkning hos entreprenører og håndværkere 
 
Mads Bøgelund Lauritzen fortalte, at byggebranchen har en bæredygtigheds-
udfordring i forhold til materialevalg, energi og affald. Han mærker en sti-
gende efterspørgsel efter certificeret byggeri. 
 
Ninette Alto, teknisk direktør for bæredygtighed og CSR i MT Højgaard, for-
talte, at verdensmålene er kommet på dagsordenen i virksomheden, både i 
forhold til mennesker og miljø. Det handler fx om antal lærlinge, kvinder i le-
delse og andre paramentre. Det er blevet en konkurrenceparameter i bran-
chen at kunne forholde sig til verdensmålene, og det kan være afgørende i 
forhold til at vinde visse udbud. Det er som et nyt fælles sprog på tværs af ak-
tørene i et byggeprojekt. MT Højgaard har pt. et ph.d-projekt om emnet.  
 
Bo Rasmussen fortalte, at Byrådet pt. har en bystrategisk proces, hvor de 
drøfter materialer og facader. 
 

9.40 Trængsel og mobilitet  
Anne Stougaard fortalte, at trængslen går fra slem til værre i byggeperioden 
for Letbanen. Det appelerer til en bred drøftelse af, hvilke muligheder der kan 
tilbydes pendlerne, så de ved lejlighed kan vælge andre transportformer end 
egen bil.  

https://www.gladsaxe.dk/Files/Files/SSF/Politikker_-planer-og-visioner/BeskAeftigelsesplan-2019.pdf
https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/nyhedsvisning_alle/hvor_skal_gladsaxe_fokusere_paa_handicapomraadet_og_det_psykosociale_omraade
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App’en NaboLift sætter samkørsel i system på en hel ny måde, hvilket Kasper 
Dam Mikkelsen, partner og CTO, fortalte om. I dag sidder der i gns. 1,04 pas-
sagerer i hver bil i myldretiden. Hvis antallet hæves til 1,4 vil det flytte 25 pro-
cent af bilerne på vejen, hvilket vil løse trængslen.  
 
Alfa Laval, TEC og Novo Nordisk melder positivt tilbage i forhold til at få et  
NaboStop. Anne Stougaard vender tilbage med henblik på placering og sam-
arbejde om udrulning primo 2020.  
 
Det ønskes, at app’en bliver tilgængelig på engelsk af hensyn til virksomhe-
dernes internationale medarbejdere.  
 

10.00 Evt. 

• Gladsaxe Erhvervskonference 2019 er planlagt til den 2. oktober kl. 
13.30-17.30. Temaet er ”Energi til udvikling”. OfficePark Søborg, 
Vandtårnsvej 62 A, lægger hus til 

• Info om Gladsaxe Erhvervspris 2019 følger  
 

 
Næste erhvervsrådsmøde holdes 24. september kl. 8.00 - 10.00 i Rådhuskæl-
deren. Foreløbige punkter til dagsordenen:  

• Bystrategi 

• Ny indkøbspolitik  

• Partnerskab om VM kano og kajak sprint 2021 
    
Vejledning til unge om erhvervsuddannelse sættes på dagsordenen den 19. 
november sammen med TEC 

 NB: Novozymes har sagt ja til  en vandreudstilling om ”Fotokunst for FNs ver-
densmål” i samarbejde med Udenrigsministeriet.  
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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 
Markedschef Theis Gadegaard, Krüger A/S   
Director, Corporate Facilities Torben Buur Stougaard, Novo Nordisk A/S 
Director, Global Facility Management, Jørgen Ove Svendsen, Novozymes A/S (afbud) 
Projektdirektør Mads Bøgelund Lauritzen, MT Højgaard A/S 
Direktør Ralf Dujardin, Dansk Brandteknik A/S 
Senior markeds- og kundechef Steen Ulrik Rasmussen, NCC Building Danmark (afbud) 
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 
 
Gladsaxe Erhvervsby 
Direktør Peter Sørensen, PPG Dyrup A/S, formand for Gladsaxe Erhvervsby (afbud) 
 
Handelsforeningen Bagsværd By   
Vinhandler Steve Stusgaard, Bagsværd Vinhandel (afbud) 
 
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 (afbud) 
 
Udpeget af LO Sektion Gladsaxe 
Formand for HK Service, René Knudsen  
Næstformand Paul Graugaard (afbud) 
 
Tilforordnede 
Kommunaldirektør Bo Rasmussen 
Direktør Maj Green   
Stabs- og projektchef Niels Haar Sørensen 
Beskæftigelseschef Katrine Birk  
Erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen (sekretær) 


