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Referat
1.

Velkommen v. Per Olsen

2.

Oplæg med Allerøds miljøchef Niels Erik Von Freiesleben og erhvervs- og
udviklingskonsulent Mette Stenberdt Nielsen om kommunens deltagelse i
DK2020 og samarbejdet om FN’s verdensmål med det lokale erhvervsliv.
Nedslag fra de to oplæg (begge oplæg er vedlagt udsendelsen af dette referat)
Allerød som erhvervskommune:
1320 arbejdssteder og 14.000 arbejdspladser. Mangfoldigt erhvervsliv. Mange
fremstillingsvirksomheder, jobmuligheder for bredden. Laveste arbejdsløshed i hele
landet siden 2007. Relativt lav etableringsrate og jobskabelsesrate ifht.
nabokommunerne. Meget høj grad af nettoindpendling.
Erhvervspolitik 2020:
Vision: En samlende erhvervspolitik for at kommunen kan styrkes yderligere i at være
attraktiv at drive virksomhed i. Skal samtænkes på tværs af politikområder.
Formuleret på baggrund af FN’s Verdensmål. Udviklet gennem bl.a. dialogmøder.
Erhvervsfremmetiltag: fokus på erhvervsservice. Fokuserer primært på overordnede
strategiske prioriteringer.
5 indsatsområder (jf. slide Vækst, velfærd og bæredygtighed):
- Styrket erhvervsindsats og tættere lokale relationer
- Konkurrencedygtige rammevilkår
- Rummeligt arbejdsmarked
- Medansvar for global og regional udvikling
- Stærk fortælling
Samarbejder tæt med:
Copenhagen Business Hub
Carbon 20
CR projekter

Erhvervsnetværk
Gymnasier og skoler
Iværksættertræf, SMV træf m.m.
Allerød kommune samarbejder med en række faste virksomheder, og forsøger
herigennem også at tiltrække samarbejde med nye/flere virksomheder. Hvad er det
for en fortælling Allerød kan berette om til nye virksomheder? Kommunen har et godt
’økosystem’ som de arbejder hårdt på at bibeholde, men bl.a. det grønne fodaftryk er
helt centralt for Allerød kommune. Vi har et erhvervsområde (Farummosen) der pt. er
under udbygning. En del af kommunens fortælling er, at vi både er grønne OG har
tung(ere) industri.
Samarbejde med Greater Copenhagen: Kommunen er bevidst om, at de ikke bare kan
være ’sig selv’ som lille Allerød kommune. Selvom Allerød er en kommune med fokus
på nærhed, så beskriver de med deres fortælling også, at de vil/skal være en del af
noget større. Fra fagbevægelsens side er samarbejdet afgørende, hvis vi i Region
Hovedstaden (og større) skal kunne være én stor enhed og på regionsniveau kunne
tiltrække de rigtig store virksomheder.
Allerød har høj indpendling, kommunen arbejder derfor også med
infrastruktursudfordringerne og er med i et fremkommelighedsprojekt. Arbejder
desuden på udvikling af cykelstier og en ny S-togsstation v. Høvelte (mellem Allerød
og Birkerød).
Bæredygtighed og FN’s verdensmål
Allerød kommune har arbejdet med bæredygtighed i mange år - også før formulering
af verdensmålene. Byrådets vision 2031: Bygger på/er kraftigt inspireret af
verdensmålene. Overskrift: ”Tæt på hinanden - tæt på naturen”. Tre kerneelementer:
Fællesskaber, Grøn bæredygtighed & udvikling og Nysgerrighed & læring.
Kommunens planlægning og drift
Planstrategi (er pt. i høring, her er hele strategien vedr. verdensmålene i),
kommuneplan og lokalplaner. I planerne klimaplaner, varmeplan, grundvandsstrategi,
strategi for biologisk mangfoldighed skal strategien implementeres og konkretiseres.
Allerød er med i DK2020 samarbejdet og bidrager til at nå målsætningerne i
Parisaftalen. Fokus i kommunen på drift, energirenovering og grønne indkøb. Når der
investeres i fx byggerier kigges der ikke blot på anlægsprisen, men også den
langsigtede totaløkonomi.
Carbon 20 samarbejdet med private virksomheder
8 års samarbejde og 50 virksomheder i netværket - læs mere på
www.carbon20alleroed.dk Arbejder med CO2 reduktioner, ressourcebesparelser,
cirkulær økonomi og grøn vækst. Samarbejde med foreninger og borgere:
Allerød kommunes bæredygtighedsprofil er baseret på bl.a. Råd for bæredygtig
udvikling gennem 20 år og Grøn Guide gennem 21 år. Der har været opbakning i
byrådet til det grønne fokus igennem mange år.
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Bordet rundt – hvad sker der lokalt?
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Per Olsen, LO Hovedstaden:
Vi forsøger med vores erhvervsnetværk at komme ud og besøge kommuner og
virksomheder og holde møder i netværket der. I pipelinen har vi også en
erhvervskonference på Christiansborg d. 12. november med fokus på samarbejde
mellem såvel lokale politikere som landspolitikere og virksomheder. Hvad er det vi kan
som hovedstadsområde hvis vi samarbejder? Kan vi lave en fælles fortælling om
hovedstadsregionen med fokus på de mennesker der bor her, boligsituationen, skoler
og uddannelsesinstitutioner, jobmuligheder etc. Målet er et kraftigt/kraftigere
håndslag fra de københavnske kommuner om at samarbejde. Vi vil gerne sparke
samarbejdet i gang med en konference, som vi tænker at gentage igen året efter.
Vi har i LO Hovedstaden også haft besøg af Gert Nelth, direktør for kultur, miljø og
vækst i Hvidovre kommune vedr. de nye Avedøre Holme. Her bl.a. også dialog
omkring at undgå et byggeri præget af social dumping. LO Hovedstaden og
samarbejdspartnere vil gerne bistå med at sikre dialog og løsninger på området.
Tanja Cederholm, HK:
Arbejder fortsat i Allerød kommunes bæredygtige råd og med anbefalinger til
kommunen.
Henrik W. Olsen, Dansk Metal:
I Hvidovre Erhvervskontaktudvalg er jeg én af tre fra LO Hovedstaden. Avedøre Holme
fylder meget i netværket. Borgmesteren er fokuseret på social dumping. Ellers stort
fokus på fingerplanen. Arbejder med bygningsmassen, og at det ikke kun bliver tung
industri, men også administration etc. ifht. jord til de store byggerier/kunstige øer - og
evt. mangel - så er der jord at få i Sverige. Der er 700.000 kvadratmeter der
udlægges til rekreative områder, sport, fiskeri, kajak etc. Der kommer ikke boliger i
Avedøre Holme af bl.a. sikkerhedsgrunde. Ifht. infrastruktur ønskes letbane, ny bro
over Amagermotorvejen m.m. og også nærhed til lufthavnen.
Lars Bæk, DEF:
I Rødovre Erhvervshus hører vi kun meget lidt til byggeriet i Hvidovre selvom vi
geografisk er tæt på. Vi knokler en del med kontrolforanstaltninger. Borgmesteren
henviser til et stykke papir, som er lavet med LO Hovedstaden for flere år siden.
Deltager desuden i budgetforhandlingerne. Vil også begynde at stille spørgsmål til
kommunen vedr. implementering af verdensmålene.
Stefan Bruun Rasmussen, Dansk Metal:
I Herlev arbejder man på at tiltrække unge fra København og Frederiksberg, der skal
flytte ud. Kontorfællesskaber er også i fuld udvikling i kommunen.
René Knudsen, HK:
I Gladsaxe er man som sagt meget fremme ifht verdensmålene, men der er
udfordringer med store virksomheder som Novo. En anden udfordring er, at der
arbejdes hårdt for at bygge boliger ved bl.a. at købe små erhvervsdrivende ud
(investorer). Erhvervsudvikling i Gladsaxe - det kan blive rigtig hårdt at få plads til
noget her. En anden udfordring er de mange biler, der hver dag skal igennem
kommunen.
John Schwartzbach, Dansk Metal:
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Skal vi tilbage til snakken om bompenge? Når motorvejene udbygges rykker folk blot
længere ud, så bilerne vil fortsat være en udfordring.
Per Olsen, LO Hovedstaden:
Udfordringen bliver at se en del længere ud i fremtiden - trængselsudfordringen er én
ting, men forureningen er en anden.
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Tak for i dag

Ref.: Louise Bastholm, LO Hovedstaden

