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VIRKSOMHEDERNE  
SKAL OGSÅ HAVE GOD VELFÆRD

Velfærd på forkant er en kerneværdi i Gladsaxe.  
Det ligger som en del af vores dna at være optaget af 
at skabe rammer, der giver de bedste muligheder for at 
udfolde sig og vokse. 

Det gælder for vores borgere, men det gælder i lige så høj 
grad for vores virksomheder. 

Derfor ønsker Gladsaxe Byråd med denne erhvervspolitik 
at sætte fokus på virksomhedernes velfærd. 

Det er en ny måde at tale om vækst på. Den stiller skarpt 
på det, vi gør som kommune for at sørge for, at virksom
heder har det godt. Og på det som vi kan opnå ved at være 
i tæt dialog med virksomhederne for at få det optimale ud 
af Gladsaxes høje vækst. 

Regionalt udsyn, lokalt engagement
Mange virksomheder vælger Gladsaxe på grund af den 
centrale beliggenhed i forhold til et regionalt marked 
af kunder og medarbejdere. Vi har virksomheder med 
internationale førerpositioner, der tiltrækker resurser og 
talenter til Gladsaxe. Vi har en robust sammensætning af 
små og store virksomheder i alle brancher, der tilbyder job 
til vores mangfoldighed af borgere. Vi er et vækstcentrum  
i metropolregionen Greater Copenhagen.

Gladsaxe Byråd investerer 30 millioner kroner over tre år 
i nye projekter, der styrker byens vækst og udvikling og 
forbedrer infrastrukturen. Gladsaxe Kommune har over 
de næste 40 år budgetteret med cirka 15 millioner kroner 
årligt til investering i letbaneprojektet, herunder etable
ring af Gladsaxe Boulevard. Investorerne har fået øje på 
Gladsaxe.

Vi er med andre ord privilegerede. Men vi har også udfor
dringer, vi skal løse sammen. Derfor ønsker vi at gå foran. 
Med regionalt udsyn og lokalt engagement vil vi sikre, 
at virksomhederne har en god velfærd i Gladsaxe – både 
fysisk, økonomisk og socialt.

Tak til Gladsaxe Erhvervsråd, der har bidraget til udviklin
gen af denne erhvervspolitik og til alle, som tager del i at 
gøre Gladsaxe til en levende by i vækst.

Trine Græse
Borgmester i Gladsaxe Kommune
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11 procent jobvækst 
fra 2009-2014

600 nye industri- 
arbejdspladser i 2014

30.000 indpendlere  
pr. dag

825 nye  
virksomheder  

i 2015

700 nye  
borgere  
i 2015

225 butikker  
med en samlet  

omsætning  
på 2,5 milliarder  

kroner i 2014

118,5 milliarder kroner i samlet omsætning  
i Gladsaxes virksomheder i 2015

GLADSAXE SOM ERHVERVSKOMMUNE

Gladsaxe Erhvervsråd
er et samarbejds - 

forum mellem  
Gladsaxe Byråd  

og det lokale  
erhvervsliv med  

henblik på fremme af  
erhvervs udviklingen i  
Gladsaxe Kommune 

Læs mere og se  
medlemmerne på

gladsaxe.dk/ 
erhvervsraadet

http://www.gladsaxe.dk/kommunen/erhverv/paa_vej_mod_en_ny_erhvervspolitik
http://www.gladsaxe.dk/kommunen/erhverv/erhvervsudvikling_og_netvaerk/erhvervsraadet
http://www.gladsaxe.dk/kommunen/erhverv/erhvervsudvikling_og_netvaerk/erhvervsraadet
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S-tog

Kommende letbane

Stationer
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Greater Copenhagen 

• 1 vision

• 4 millioner indbyggere

• 2 lande 

• 3 regioner 

• 79 kommuner 

greatercph.dk

http://www.greatercph.dk/
http://www.greatercph.dk/


Seks værdier danner Gladsaxes erhvervspolitik. Værdierne 
sætter retningen for, hvordan vi gennem god service, lokal 
vækst og regional udvikling skaber grundlaget for virk
somhedernes velfærd i Gladsaxe.

De er resultatet af både data og dialog. Analysen  
På vej mod en ny erhvervspolitik – Virksomhedernes vækst 

og velfærd i Gladsaxe giver en situations beskrivelse af 
Gladsaxes styrker og svagheder som erhvervskommune. 
Denne viden har dannet grundlag for en bred dialog frem 
mod en ny, værdibaseret erhvervspolitik.

Som kommune møder vi virksomhederne i mange sam
menhænge, hvor vi med god service og dialog kan bidrage 

FÆLLES VÆRDIER – FORSKELLIGE ROLLER
til virksomhedernes velfærd. Vi er også proaktive og 
opsøgende for at etablere gode relationer og samarbejder 
med lokale virksomheder, erhvervsfremmesystemet og 
regionale samarbejdspartnere til gavn for væksten.

Vi er virksomhedernes
 • servicepartner, der sikrer den gode myndighedsdialog
 • lokale vækstpartner, der understøtter vækst

ambitionerne
 • regionale vækstmotor, der løfter de store dagsordener  

i fællesskab.

Til hver rolle knytter sig to værdier. Målet er velfærd for 
virksomheder.
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TRE ROLLER SEKS VÆRDIER

Servicepartner  
og myndighed

Vi siger ikke nej,  
men kommer med

alternativer

Vi understøtter  
virksomhedernes  

vækst

Vi tager ansvar  
for en større  

vækstdagsorden

Vi har fokus på det,  
der er vigtigt for  
virksomhederne

Vi skaber vækst  
gennem  

lokalt engagement

Vi skaber en stærk  
fortælling om virksom-

hedernes velfærd

Lokal 
vækstpartner

Regional  
vækstmotor

GLADSAXES ERHVERVSPOLITIK

1

3

5

2

4

6

SERVICE

VÆKST

UDVIKLING
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VELFÆRD FOR VIRKSOMHEDER

Det giver god velfærd, når virksomhederne oplever kommunen som en ser-
viceorienteret samarbejdspartner. Vi lytter og er åbne for at finde løsninger 
sammen – både i den enkelte sag, og når byens udvikling kræver nye tiltag, 
der forbedrer den fysiske velfærd for virksomhederne. Vores mål er at levere 
fremragende virksomhedsservice. 

Det giver god velfærd at drive virksomhed i et område præget af økonomisk 
vækst. Det er Gladsaxe, og det er udgangspunktet for at arbejde med vækst 
på nye måder, der får de små og mellemstore virksomheder med op i gear 
og engagerer virksomhederne i at løse lokale udfordringer og tage et socialt 
engagement.

Det giver god velfærd at stå stærkt i en business region i vækst. Gladsaxe er 
en regional vækstmotor i Greater Copenhagen. Derfor har vi en forpligtelse 
til at være aktive partnere i en større vækstdagsorden, hvor vi finder løsnin-
ger på virksomhedernes udfordringer i fællesskab. Vi får det optimale ud af 
de muligheder, letbanen giver for investeringer, mobilitet og vækstinitiativer. 
Og vi praler lidt af det. 
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VI HAR FOKUS PÅ DET,  
DER ER VIGTIGT FOR VIRKSOMHEDERNE

God service er en vigtig del af virksomhedernes oplevelse 
af velfærd i kommunen. Gladsaxe Kommune har et godt 
omdømme som servicepartner for virksomhederne, og det 
vil vi fastholde og udvikle. 

Vi har som kommune det lokale kendskab og den direkte 
kontakt til virksomhederne. Vi møder dem i mange sam
menhænge som myndighed, og det giver os en stor viden 
om, hvad der er vigtigt for forskellige typer af virksom
heder. 

SERVICEPARTNER OG MYNDIGHED

Vi lægger lægt på at være virksomhedernes servicepartner 
og opbygge tillidsfulde relationer.

Derfor løser vi ikke bare sager, vi hjælper også med hver
dagens store og små udfordringer i forhold til rekruttering 
af medarbejdere, affald, parkering, trafik, fjernvarme, ny 
lovgivning eller andet.

Vi gør det desuden lettere for borgerne at træffe sunde 
valg gennem tiltag, der styrker cyklisme og motion. Det 
bidrager til at sikre sund arbejdskraft.

1
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DET GØR VI

 • Vi ved, at de små ting ofte gør en 
 forskel. God service er, når man får 
lidt mere end forventet

 • Jobcenteret er virksomhedernes 
rekrutteringspartner – adgang til 
kompetent arbejdskraft er afgørende 
for vækst

 • Vi arbejder med udvidet miljøtilsyn, 
hvor kommunen ikke blot er myndig-
hed men også servicepartner

 • Vi er i dialog med virksomheder  
om lokale forbedringer i erhvervs-
områderne

 • Vi udvikler rollen som servicepartner 
i samarbejde med virksomhederne 
gennem blandt andet servicerejse- 
analyser og tilfredshedsmålinger.



VI SIGER IKKE NEJ,  
MEN KOMMER MED ALTERNATIVER

Vi vil levere fremragende virksomhedsservice. Derfor  
siger vi ikke bare nej, hvis en virksomhed søger om noget, 
der ikke kan lade sig gøre. 

Vi går i dialog med ansøgeren og kommer med alternativer 
til, hvordan drømmen kan blive virkelighed – med afsæt  
i virksomhedens behov og nyeste viden om love og regler. 

Vi er proaktive og i tidlig dialog med virksomheder og 
investorer om for eksempel projektudvikling, uanset om 
det er en virksomhed, der allerede bor i Gladsaxe eller 

en virksomhed, der ønsker at flytte til. Vi stiller med det 
rigtige hold af relevante fagligheder fra starten. Dermed 
bliver alle aspekter af en sag belyst tidligt i processen  
– det sparer tid for virksomheden og fører til de bedste 
løsninger for byen.

Vi er også i tidlig dialog, når de fysiske rammer i erhvervs
områderne skal udvikles. Vi ved, at god fysisk velfærd er 
afgørende for at tiltrække og fastholde virksomheder.

SERVICEPARTNER OG MYNDIGHED2

12
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DET GØR VI

 •  Vi inviterer til tidlig dialog for at sikre 
effektiv sagsbehandling

 •  Vi tilbyder virksomhederne en koordi-
nator i komplicerede sager

 •  Vi styrker telefonbetjeningen og de 
digitale selvbetjeningsmuligheder på 
kommunens hjemmeside

 •  Vi involverer virksomhederne i udvik-
ling af den fysiske velfærd i erhvervs-
områderne

 •  Borgmesteren besøger årligt ti lokale 
virksomheder for en dialog om blandt 
andet service og samarbejde.
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LOKAL VÆKSTPARTNER

Vi vil fastholde den høje vækst i Gladsaxe – det er funda
mentet for god velfærd. Vi leder efter, hvor kommunen 
kan være en aktiv vækstpartner på måder, der passer til 
virksomhedernes konkrete behov, og hvor vi kan gøre en 
forskel.

Vi har globale produktionsvirksomheder, som er førende 
på de regionale dagsordener omkring grøn og sund vækst, 

VI UNDERSTØTTER  
VIRKSOMHEDERNES VÆKST 

der også optager os som kommune. Vi har skabt grønne 
innovative løsninger på for eksempel fjernvarme, forsyning 
og klimahåndtering og sunde løsninger med velfærdstek
nologi. De fælles styrkepositioner vil vi bruge til at sætte 
en fælles strategisk dagsorden, der tiltrækker international 
interesse til Gladsaxe og skaber samarbejde mellem virk
somheder og kommune.

Vi vil sætte en tydeligere vækstdagsorden for små og 
mellemstore virksomheder og detailhandlen, så de i højere 
grad realiserer deres ambitioner og klarer konkurrencen. 
Det er afgørende for at sikre bredden i Gladsaxes erhvervs
liv og den lokale beskæftigelse. Gladsaxe har brug for at 
udvikle et aktivt iværksættermiljø, der styrker lysten til at 
starte og drive egen virksomhed, og skaber forbindelser 
mellem nystartede og etablerede virksomheder og videns
miljøer på for eksempel Danmarks Tekniske Universitet.

Gladsaxe er gået foran for at nytænke erhvervsservicen 
til virksomheder i Greater Copenhagen på tværs af de 
46 danske kommuner, to regioner og væksthuse. Det vil 
gøre det lettere for virksomhederne at få hjælp til at skabe 
nye jobs.

Vi bruger kommunens brede kontaktflade gennem for 
eksempel miljøtilsyn og jobcenteret til at være i dialog med 
virksomheder om vækstambitioner. Vi gør det let at finde 
det rette tilbud i erhvervsfremmesystemet og rekruttere 
arbejdskraft. Vi synliggør de kommunale udbud, så lokale 
servicevirksomheder står stærkt i konkurrencen.

3
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 • Vi udvikler detailhandlen i samarbejde 
med handelsforeningerne i Søborg og 
Bagsværd

 • Vi inviterer årligt håndværkerne til en 
 dialog om de kommunale udbud og 
 licitationer, som grundlag for et godt 
samarbejde 

 • Vi holder en årlig erhvervskonference  
med uddeling af Gladsaxe Erhvervspris  
i samarbejde med Gladsaxe Erhvervsråd

 • Vi inspirerer til vækst gennem strategisk 
kommunikation.

DET GØR VI

 • Vi bringer virksomheder sammen for at 
udvikle produkter og services, der løser 
byens udfordringer og skaber velfærd på 
forkant 

 • Vi er proaktive overfor vækstparate små 
og mellemstore virksomheder i sam-
arbejde med Væksthus Hovedstaden og 
andre kommuner – med  særligt fokus på 
digitalisering og internationalisering

 • Vi gør Gladsaxe Hovedbibliotek til det 
lokale hotspot for iværksættere med åbne 
kontorpladser samt vejledning og kurser 
af høj, regional kvalitet gennem Iværksæt-
terhuset
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VI SKABER VÆKST  
GENNEM LOKALT ENGAGEMENT

Vi er privilegerede i Gladsaxe. Vi har små og store virk
somheder, der er optaget af værdien af at tage et socialt 
ansvar og gerne vil engagere sig.

Samtidig har vi kommunale udfordringer, der er så kom
plekse, at de kræver nye typer løsninger. 

Det kan være i forhold til borgere, der har svært ved at få 
tilknytning til arbejdsmarkedet, samtidig med at virksom

hederne efterspørger arbejdskraft. Vi ønsker at facilitere 
virksomhedsdrevne netværk, der byder ind med løsninger, 
for eksempel i forhold til at give udsatte unge fodfæste på 
arbejdsmarkedet gennem netværket VUVA. Vi er også 
optaget af at skabe nye alliancer mellem folkeskolen og 
virksomheder for at sikre fremtidens arbejdskraft. 

Vi ønsker også at mobilisere lokalt engagement i forhold til 
byens udvikling. Erfaringer fra udlandet viser, at partner
skaber med ejere, lejere og investorer i erhvervskvarterer 
kan bidrage til samskabelse af helt nye typer løsninger, 
der fremmer virksomhedernes velfærd. Det ønsker vi at 
afprøve i Gladsaxe.

Vi ser også perspektiver i at styrke det lokale engagement 
ved at udvikle samarbejdet mellem virksomhederne om 
styrket deleøkonomi – det kan for eksempel være omkring 
deling af resurser, faciliteter eller drift af fælles funktioner.

Vi er klar til at gå nye veje. Vi ser virksomhedernes ideer 
og løsninger som en resurse, der kan være med til at øge 
velfærden i Gladsaxe – og skabe synlighed om virksom
heder, der gør en forskel. 

LOKAL VÆKSTPARTNER4
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 • Vi udvikler Gladsaxe Ringby til frem- 
tidens erhvervsområde i partnerskab 
med virksom hederne efter internationalt 
forbillede

 • Vi bruger sociale klausuler i de kommu-
nale udbud for at styrke virksomhedernes 
incitament til at tage et ansvar i forhold til 
for eksempel lærlinge

 • Vi skaber alliancer mellem virksomheder 
og folkeskolen om læring.

DET GØR VI

 • Vi indgår partnerskaber med virksom-
heder om at løse lokale udfordringer som 
ungeledighed, flygtninge, klimatilpasning, 
mobilitet, sundhed og trivsel for med-
arbejdere og deling af resurser med mere 

 • Vi står bag udviklingen af en national 
jord-dating portal for virksomheder og 
borgere, der mangler ren jord eller har 
ren jord i overskud for at sikre, at jorden 
ikke bliver transporteret væk, hvis den kan 
genanvendes lokalt
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I Gladsaxe arbejder vi hårdt for at skabe vækst og udvik
ling – ikke bare i kommunen, men i hele Greater Copen
hagen.

Vi er ikke i konkurrence med nabokommunerne om at 
 tiltrække virksomheder og investeringer. Vi er i konkur
rence med businessregioner som Stockholm og Hamborg. 
Hvis vi skal nå deres vækstrater, kræver det fælles visio
ner og løsninger, der gør det lettere og mere attraktivt at 
etablere virksomhed, investere i og bosætte sig i Greater 
Copen hagen. 

Vi går foran og investerer massivt i fælles løsninger, ikke 
mindst den kommende letbane langs Ring 3. Den forven
tes at få 1314 millioner passagerer om året og vil dermed 
lette hverdagen for mange. 

Mens vi venter på letbanen, understøtter vi virksomhe
derne i at sætte fokus på medarbejdernes mobilitetsvaner 
for at komme trængslen i forkøbet.

Letbanen skaber samtidig plangrundlag for at udvikle 
erhvervsområderne hele vejen fra Ishøj til Lyngby.

I Gladsaxe åbner det for helt nye investeringsmuligheder  
i nybyggeri af domiciler, boliger og kontorhuse blandt 
andet langs den kommende Gladsaxe Boulevard, der vil 
tilføre tusindvis af nye arbejdspladser og boliger.

VI TAGER ANSVAR  
FOR EN STØRRE VÆKSTDAGSORDEN 

DET GØR VI

 • Vi er i tæt dialog med virksom- 
hederne om, hvordan de kan bruge  
Greater Copenhagen til at tiltrække 
talent, kunder og investorer og løse 
trængslen

 • Vi markedsfører investeringsmulig-
hederne langs letbanen i samarbejde 
med Copenhagen Capacity 

 • Vi er aktive partnere i Gate 21, Hoved-
stadens Rekrutteringsservice, Inter-
national House og andre initiativer, 
der skaber bedre regional service for 
virksomhederne

 • Vi arbejder for at skabe et ’Tech Town’-
fællesskab for digitale eksperter og 
virksomheder langs letbanen for at 
styrke den digitale økonomi. 

REGIONAL VÆKSTMOTOR5
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Loop City  
– her er byen på vej hen

Loop City er en bevægelse, som drømmer om en 
byudvikling, der er større og mere gennemtænkt, end 
vi helt kan forestille os. Vi vil få grønne ideer til at gro, 
mennesker til at trives og virksomheder til at vokse i en 
hidtil uset målestok.

Den fysiske bevægelse er en letbane fra Lyngby til Ishøj, 
der sikrer mobilitet – igennem ti kommuner og livet.
Den mentale bevægelse er et spring ud i fremtiden 
accelereret af teknologiske løsninger, der skal gøre Loop 
City til Nordeuropas omdrejningspunkt for intelligent 
byudvikling.

loopcity.dk

http://loopcity.dk/
http://loopcity.dk/
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REGIONAL VÆKSTMOTOR

VI SKABER EN STÆRK FORTÆLLING OM 
VIRKSOMHEDERNES VELFÆRD 

DET GØR VI

 • Vi undersøger i samarbejde med 
Gladsaxe Erhvervsråd, hvad der giver 
virksomhederne velfærd

 • Vi involverer virksomhederne i at 
udvikle tiltag, der styrker virksom-
hedernes velfærd

 • Vi skaber en fælles fortælling om 
værdien af god velfærd for virksom-
hederne 

 • Vi brander os som en del af Greater  
Copenhagen og Loop City

 • Vi tiltrækker internationale delegatio-
ner til Gladsaxe gennem Copenhagen 
Capacity. 

Gladsaxe mangler en fælles identitet som erhvervskom
mune. Vi har længe været kendt for at skabe god velfærd 
for borgerne. Nu sætter vi virksomhedernes velfærd på 
dagsordenen som vores styrkeposition. 

Sammen med virksomhederne vil vi starte en rejse mod 
en fælles forståelse af, hvad velfærd er for virksomheder, 
hvordan de seks værdier skaber rammer for god velfærd, 
og hvordan det giver værdi på bundlinjerne. Vi vil blive 
klogere på, hvordan fysisk, økonomisk og social velfærd 
hænger sammen, hvor vi er stærke, og hvor vi kan blive 
endnu stærkere i de fire erhvervsområder.

Det skal bidrage til at give Gladsaxe en identitet, der gør os 
unikke i Greater Copenhagen og attraktive i Loop City og 
tiltrækker og fastholder virksomheder og investorer – og 
skaber lokal sammenhængskraft. 

6
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TILBUD OG SERVICES  
TIL GLADSAXES VIRKSOMHEDER

ERHVERVSSERVICE 

Erhvervsservice er det lokale erhvervslivs 
direkte kontakt til Gladsaxe Kommune. Vi 
fungerer som én indgang for dig, hvis du er 
usikker på, hvem du skal kontakte. Kontakt 
erhvervsudviklingschefen på erhverv@glad
saxe.dk eller telefon 39 57 50 15.

 • Selvbetjeningsløsninger til virksomheder 
gladsaxe.dk/erhverv

 • Planer for udvikling af Gladsaxe  
Kommunes erhvervskvarterer 
gladsaxe.dk/kommuneplan 

 • Få overblik over virksomhederne i Gladsaxe 
på kommunens erhvervsregister 
gladsaxe.dk/erhvervsregister

 • LinkedIn  
linkedin.com/company/gladsaxe-erhverv

JOBCENTER GLADSAXE 

Virksomhedernes rekrutteringspartner  
gladsaxe.dk/rekrutteringspartner 

Jobcentret tilbyder hjælp til at håndtere 
blanketter til at søge om virksomhedspraktik, 
løntilskud og voksenlærlinge digitalt.
vitas.bm.dk

mailto:erhverv%40gladsaxe.dk?subject=
mailto:erhverv%40gladsaxe.dk?subject=
http://www.gladsaxe.dk/kommunen/erhverv
http://gladsaxe.cowi.webhouse.dk/dk/kommuneplan_2013/kommuneplan_2013.htm
http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=70411
https://www.linkedin.com/company/gladsaxe-erhverv
http://www.gladsaxe.dk/rekrutteringspartner
https://vitas.bm.dk/Start/Index
https://www.linkedin.com/company/gladsaxe-erhverv
https://vitas.bm.dk/Start/Index
http://www.gladsaxe.dk/jobcenter
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International arbejdskraft:  
International House  
ihcph.kk.dk

Investorer:  
Investorportalen  
investcph.com

EUmidler:  
Copenhagen EU Office  
regionh.dk/copenhagen-eu-office 

Iværksættere: 
Iværksætterhuset  
ivsh.dk

Vækstvirksomheder:  
Væksthus Hovedstaden  
vhhr.dk

Internationale virksomheder:  
Copenhagen Capacity  
copcap.com

http://ihcph.kk.dk/
http://www.investcph.com/
https://www.regionh.dk/copenhagen-eu-office/Sider/default.aspx
http://ivsh.dk/
http://startvaekst.dk/vhhr.dk
http://www.copcap.com/
http://ihcph.kk.dk/
http://ivsh.dk/
http://startvaekst.dk/vhhr.dk
http://www.copcap.com/
https://www.regionh.dk/copenhagen-eu-office/Sider/default.aspx
http://www.investcph.com/


Gladsaxe Kommune 

Erhverv og Vækst 

Rådhus Allé 7

2860 Søborg

gladsaxe.dk/erhverv 

Telefon: 39 57 50 15

Mail: erhverv@gladsaxe.dk

http://www.gladsaxe.dk/erhverv
http://www.gladsaxe.dk/erhverv

