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Erhvervsnetværksmøde d. 13. februar 2019
Verdensmålshuset, Fremtidsvej 1, 2860 Søborg

Referat
1. Rundvisning i Verdensmålshuset og oplæg om Gladsaxes arbejde med at
indarbejde verdensmålene i deres erhvervsstrategi v. Erhvervsudviklingschef
Freja Ludvigsen
2. Siden sidst v. Per Olsen
3. Bordet rundt – hvad sker der lokalt?
4. Tak for i dag

Deltagere: Allan Thomsen, C4 Videnscenter - Per Olsen, Københavns Erhvervshus - Tanja Cederholm,
Rådet for Bæredygtig Udvikling Allerød - Bo Kjærulf, Hvidovre Erhvervskontaktudvalg – René Knudsen,
Gladsaxe Erhvervsråd - Lars Bæk, Dansk El Forbund - John Westhausen, RAR Hovedstaden - Winnie
Axelsen (gæst) – HK Kommunal Hovedstaden.

Punkt 1. Rundvisning og oplæg
Freja Ludvigsen, Erhvervsudviklingschef i Gladsaxe bød velkommen og fortalte om
Gladsaxe Kommunes arbejde med Verdensmålene.
I kommunen har man udarbejdet GladsaxeStrategien, hvor verdensmålene aktivt er
arbejdet ind i de forskellige politikområder. Arbejdet har været både kreativt og
positivt og åbnet op for at man talt sammen på tværs.
Freja Ludvigsen ser masser af vækstpotentiale i Verdensmålene, det drejer sig fx
om at hjælpe de erhvervsdrivende med at se deres produkter i et større perspektiv.
Alt fra vandpumper til vacciner kan relateres til målene og på den måde få et større
sigte end først antaget.
På Fremtidsvej har man netop etableret Verdensmålshuset (hvor vi holder mødet).
Her har politiet tidligere hørt til og da de flyttede, ønskede kommunen ikke at
bygningerne skulle stå tomme.
En række ledere internt fra kommunen øjnede muligheden for at lave et sted, hvor
verdensmålene kunne sættes i centrum og hvor der samtidig var plads til
samarbejder mellem fx erhvervs- og beskæftigelsesområdet.
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Således holder en del af jobcentreret til i bygningen i dag, og samtidig er det et
miljø for iværksætteri. På denne måde får de spirende start-ups faciliteter og
rådgivning, samtidig med at de arbejdsløse kan lade sig inspirere af og knytte
relationer til iværksætterne.
Vi blev vist rundt i huset, som er indrettet med genbrug og bæredygtige løsninger –
og vi mødte nogle af de huserende start-ups.
GladsaxeStrategien kan læses her: http://www.gladsaxe.dk/gladsaxestrategien

Punkt 2. Siden sidst v/ Per Olsen
Per Olsen orienterede om beslutningen om i år sætter fokus på netop
Verdensmålene til 1. maj i Fælledparken. Hos LO Hovedstaden er vi bestemt ikke
eksperter på området, men vi ser en masse relevans og inspiration i målene og
derfor vil vi gerne medvirke til at sætte fokus på dem.
Endvidere har LO Hovedstaden fokus på grøn og bæredygtig vækst i samarbejde
med bl.a. politikere og erhvervsorganisationer. Vores ønske er fælles fodslag i
Hovedstadsregionen, herunder branding af vores område indenfor bæredygtighed –
og ikke mindst vigtigheden af at tænke samarbejder på tværs af kommuneskellene.
I den sammenhæng indtænker vi også infrastruktur og smart city principper.

Punkt 3. Bordet rundt – Hvad sker der lokalt?
Alle fortalte kort om arbejdet i deres respektive erhvervsfora. Mange steder
arbejdes det ikke særskilt med hverken verdensmål eller grøn omstilling. Dagens
oplæg kan dog inspirere til at bringe disse emner op.
Vi kom omkring mange emner bl.a.: Samtænkning af infrastrukturinitiativer,
nethandel og døende bymidter, smart city løsninger (og mangel på samme),
Avedøreplanen, Regeringens Hovedstadsudspil, myndighedsgodkendelser,
Disruptionrådets anbefalinger, kompetencebehov & digitalisering, metro til Rødovre
og de regionale & nationale ændringer i erhvervsfremmesystemet.

Punkt 4. Tak for i dag
Alle vaskede kaffekopper op :-)

Ref. Sophie Anthon Buhl
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