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HVIDOVRE
ERHVERVSKONTAKTUDVALG 2017
Hvidovre Erhvervskontaktudvalg er kommunal
bestyrelsens og det lokale erhvervslivs samar
bejdsforum. Udvalgets formål er, at arbejde aktivt
for at styrke den beskæftigelses-, erhvervs- og
uddannelsesmæssige udvikling i Hvidovre.

Hvidovre Erhvervskontaktudvalg er med til at
sætte mål for og har fokus på opfølgning af
kommunens erhvervspolitik. Udvalget indstiller og
stemmer på kandidater til årets nytårsraket, som
uddeles ved kommunalbestyrelsens nytårskur.

BERETNING
Udvalget har i 2017 holdt tre møder. Møderne
har været kombineret med besøg på elektriker
firmaet El-strøm, på handels- og designvirksom
heden Broste Copenhagen. Det sidste møde
blev holdt på Hvidovre Rådhus.
Udvalget er et vigtigt forum for samarbejdet
mellem Kommunalbestyrelsen og det lokale
erhvervsliv. med engagement, gode drøftelser
og videndeling.
I 2017 har der blandt andet været fokus på de
lokale erhvervsnetværks værdiskabelse for

Erhvervsklub september 2017

ERHVERVSKONTAKTUDVALGETS
ÅRSBERETNING 2017

virksomhederne, den kommunale service for
iværksætterne, indsatsen for at få flere unge til
at vælge en erhvervsuddannelse og kommu
nens samhandel med private virksomheder.
Trængselsproblematikken på Avedøre Holme
og arbejdet for at fjerne VBS-klausulen har
også været væsentlige emner på udvalgets
dagsorden. Forslaget til en udvidelse af Avedøre
Holme med 3,2 mio kvadratmeter er endvidere
blevet præsenteret for og drøftet med udvalget.
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ANALYSE AF KOMMUNENS
ERHVERVSFREMMEINDSATS
For at få en vurdering af tilfredsheden med
kommunens erhvervsfremmeindsats, vedtog
Økonomiudvalget i foråret at få gennemført en
ekstern analyse af erhvervsfremmeindsats
en efter konceptet ”Erhvervsfremme under
lup”, som bliver udført af konsulenthuset IRIS
Group. I analysen blev erhvervsfremmeind
satsen i Hvidovre benchmarket med samme
indsatsområder i ni andre kommuner. Analysen
viste at der generelt var stor tilfredshed med
erhvervsindsatsen i Hvidovre, og at kommunen
stort set ligger på niveau med benchmark-kom
munerne. Erhvervskontaktudvalget har drøftet
analysen og der var tilfredshed med resultatet,
dog med et ønske om øget fokus markeds
føring af tilbud om sparring og workshops til
iværksættere, så flere kan benytte tilbuddene,
samt at det overvejes at understøtte et net
værk for lokale iværksættere. Forvaltningen
arbejder videre med disse fokuspunkter.

sammenlignet med antal deltagere i andre net
værk. Der er positiv respons fra de adspurgte
virksomhederne, og antallet af deltagere i
netværkene svarer i en sammenligning til an
tallet af deltagere i erhvervssammenslutninger
og erhvervsråd i andre kommuner. I analysen
fremhævede virksomhederne, at deltagelse
i Hvidovre Erhvervsklub giver mulighed for
at præge den erhvervspolitiske udvikling, at
netværket kan bruges til at skabe synlighed og
styrke virksomhedens brand, og at netværket
bidrager med ny viden og inspiration.

I foråret etablerede Erhvervskontaktudvalget et
ad hoc-udvalg, som skulle drøfte fremtiden for
det lokale erhvervsnetværk Hvidovre Erhvervs
klub. Resultatet af gruppens arbejde blev en
opstramning af Erhvervsklubbens formål, form
og indhold. Formål, form og indhold kan læses
på hjemmesiden. For at sikre volumen og dia
logen på arrangementerne blev det aftalt, at det
I erhvervsanalysen ”Erhvervsfremme under
skal være muligt for direktørerne at sende en
lup” blev de lokale netværk også analyseret og substitut, når de selv er forhindret i at deltage.

ERHVERVSKONTAKTUDVALGETS
ÅRSBERETNING 2017

4

FOKUS PÅ FOLKESKOLEELEVERNES UDDANNELSESVALG
Manglen på faglærte indenfor flere tekniske
I 2017 mødte 143 unge og 83 forældre de 25
områder er stadig stor og indsatsen for at ud virksomheder, der stillede op til messen.
brede skoleelevers kendskab til forskellige tek
niske erhverv optager fortsat Erhvervskontakt
udvalget. Virksomhedernes tilslutning til den
KOMMUNENS SAMHANDEL MED
årlige messe Mød en virksomhed samt a
 ntallet
VIRKSOMHEDERNE
af deltagende elever og forældre følges med
Kommunens økonomichef har fremlagt kom
stor interesse af udvalget.
munens nye indkøbspolitik for udvalget og ud
valget havde en god debat om at spare skatte
kroner, tage hensyn til miljø, socialt ansvar og
konsekvenserne af urealistisk lave priser.
Udvalget tog meget positivt imod borgmester
ens orientering om at kommunalbestyrelsen
har besluttet ikke at forlænge den toårige
rammeaftale, der er indgået på området for
bygningsvedligeholdelse.
Messen ”Mød en virksomhed”
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AVEDØRE HOLME
– UDFORDRINGER OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER
Der har i udvalget også været drøftelser af den
øgede trængsel på Avedøre Holme i myldre
tiden. Kommunen har iværksat forskellige
initiativer for at afhjælpe trængslen ved rund
kørslen bl.a. ændringer af signalreguleringen,
ændringer af en udkørselsbane, og i begyndel
sen af 2018 vil kommunen i samarbejde med
Industri- og Grundejerforeningen få etableret
trafikinformationstavler på Stamholmen, som
viser hvor lang tid det tager at komme ud på
motorvejen. Sidstnævnte informationer vil også
kunne tilgås fra en hjemmeside.

Erhvervsorganisationerne, som er repræsente
ret i Erhvervskontaktudvalget, bakker aktivt op
om kommunens arbejde for at skabe lydhør
hed for disse problematikker hos de aktuelle
ministerier og styrelser.
Udvalget har også fulgt med i kommunens for
beredende arbejde med etablering et helt nyt
erhvervsområde på 3,2 mio m2 ved jordopfyld
– et Avedøre Holme II. Også ansøgning om
etablering af dette område er lagt ind i forbind
else med revision af Fingerplanen del 2.

Kommunen har haft inviteret alle virksomhed
erne i området til dialogmøde om trængsels
problematikken. Vejdirektoratet var også invite
ret til mødet og forsøgte sammen med direktør
Stefan Nelth at besvare de mange spørgsmål
fra virksomhederne.
Udviklingsmulighederne på Avedøre Holme er
et andet område som også optager udvalget.
Kommunen har i oktober indmeldt ønsker til
Erhvervsstyrelsen vedrørende Fingerplanens
del 2, hvor en revision af Fingerplanen skal
fjerne eller minimere de restriktioner, der fra
statslig side lægges på Avedøre Holmes an
vendelse. Borgmesteren har fremlagt kommu
nens og virksomhedernes ønsker til udvikling
af området og der har også været møder på
direktørniveau om restriktionerne.

Trafiktavler på Avedøre Holme
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FAKTA
ANTAL BESKÆFTIGEDE I HVIDOVRE
Årstal

2012

2013

2014

2015

Antal

26407

26273

27266

28285
Kilde: Danmarks Statistik

LEDIGHEDEN I HVIDOVRE
Årstal

2012

2013

2014

% af arbejdsstyrken

5,6

5,3

4,7

2015

2016

4,3

3,9

Kilde: Danmarks Statistik

ANTAL REGISTREREDE CVR NUMRE I HVIDOVRE
Årstal primo

2016

2017

Antal

5434

5775

2018
5929
Kilde: NN Erhverv

BEVÆGELSER CVR NUMRE
Nystartet

Ophørte

Tilflytter

Udflytter

Antal 2016

716

330

379

327

Antal 2017

715

342

445

449
Kilde: NN Erhverv

MØDER I HVIDOVRE ERHVERVSKLUB
Dato

Deltagere

Emne

Vært

4. april

27

Disrupt dig selv før andre gør det

Thürmer Tools

13. september

30

Fremtidens transport og logistik

Lantmännen Schulstad

MØDER I ERHVERVSFORUM HVIDOVRE
Dato

Deltagere

Emne

Vært

8. marts

28

It-sikkerhed i virksomheden

Kontorholmen,Avedøreholmen

12. oktober

48

Markedsføring på Nettet

Business House H
 vidovre,
Arn. Nielsens Blvd.

FEM UDGIVELSER AF ERHVERVSNYT – DIGITALT NYHEDSBREV.
NU 900 MODTAGERE.
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UDVALGETS MEDLEMMER
Alle medlemmer har lokalkendskab via tillidsposter, bopæl eller arbejdsplads i Hvidovre.
I 2017 har direktør Kim Larsen fra Broste Copenhagen været formand for Erhvervskontakt
udvalget, og borgmester Helle Adelborg har været næstformand.
Erhvervskontaktudvalget har en repræsentant i Hvidovre Produktionsskoles bestyrelse. Den
varetages af Tine Stange, JD Logistic.
Erhvervskontaktudvalget har en repræsentant i bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole. Denne
plads varetages af Tove Svejstrup Christensen, TEC.
I 2017 deltog fra Hvidovre Kommunalbestyrelse tre medlemmer:
Helle Adelborg, borgmester
René Langhorn, kommunalbestyrelsesmedlem i Teknik- og Miljøudvalget
Mogens Leo Hansen, kommunalbestyrelsesmedlem i Økonomiudvalget (i Mogens Leo
Hansens orlovsperiode, deltog Kristina Young).
Fra erhvervsorganisationerne har følgende fem medlemmer deltaget:
Kim Larsen, direktør for Broste Copenhagen A/S, repræsentant for Dansk Erhverv
Michael Bruhn, direktør for PFA Ejendomme, formand for Industri- og Grundejerforeningen
Avedøre Holme
Jørgen Morsing, drifts- og administrationschef i Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme
Henrik Dam Larsen, direktør for DB Schenker A/S., repræsentant for DI
Flemming Tvernø, direktør for Elstrøm ApS, repræsentant for Tekniq.
Fra arbejdsmarkedsorganisationerne deltog tre medlemmer, som alle repræsenterer LO:
Jan Nielsen, faglig sekretær i 3F
Bo Kjærulf, formand i EFK
Henrik W. Olsen, souschef i Dansk Metals organisationssekretariat.
Fra erhvervsuddannelserne deltog:
Tove Svejstrup Christensen, uddannelseschef TEC Hvidovre.
Fra Hvidovre Kommune deltog:
Nich Bendtsen, kommunaldirektør
Casper Christensen, jobcenterchef. Efter han er stoppet deltog Torben Tang, arbejdsmarkeds
chef
Hanne Fjorbak Rasmussen, udviklingschef
Karen Brehm Sørensen, erhvervskonsulent, sekretær for Erhvervskontaktudvalget.
Erhvervskontaktudvalget udvides med et erhvervsmedlem mere fra 2018
På udvalgets sidste møde blev det anbefalet, at vedtægterne revideres således, at udvalget fra
2018 suppleres med et medlem mere fra erhvervsside – fra Dansk Byggeri.

Godkendt af Hvidovre Erhvervskontaktudvalg januar 2018
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