
 

Hvidovre Erhvervskontaktudvalg - årsberetning 2020 

Hvidovre Erhvervskontaktudvalg 
Hvidovre Erhvervskontaktudvalg er kommunalbestyrelsens og det lokale erhvervslivs 
samarbejdsforum. 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. Den erhvervspolitiske indsats og aktuelle handleplan drøftes fast på 
udvalgets møder. Udvalget indstiller og stemmer på kandidater til årets nytårsraket, som uddeles 
ved kommunalbestyrelsens nytårskur.  

Udvalget er et vigtigt forum for samarbejdet mellem kommunalbestyrelsen og det lokale 
erhvervsliv, og udvalgets medlemmer bidrager til at kvalificere kommunens erhvervsfremme-
initiativer via engagement, drøftelser og videndeling. 

Beretning 
Udvalget har i 2020 holdt tre møder. To af møderne har været kombineret med besøg på Broste 
Copenhagen, Scandic Hotel Hvidovre og det sidste møde blev holdt online fra rådhuset.   

I 2020 har udvalgets indsats været koncentreret dels om handleplan 2020 i Erhvervs- og 
Vækststrategi 2020-23, og dels om årets store omstilling i forbindelse med coronapandemien.  

Udvalget har flere mærkesager i Erhvervs- og Vækststrategien, som har betydning for rammerne 
for de lokale virksomheder. Overordnet handler det om minimering af trængslen på vejene, 
udvikling af en ny lokalplan for Avedøre Holme og de forventede nye erhvervsmuligheder med 
etableringen af Holmene. 
Udvalgets medlemmer har også fokus på vigtigheden af at øge indsatsen for bæredygtighed både 
hos virksomheder, i kommunen og via grønne mobilitetsinitiativer i trafikken.    

Derudover har udvalget i 2020 haft særlig fokus på kommunens service overfor erhvervslivet, i 
særdeleshed indsatsen for at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet.    

Udvalget har igangsat et ad hoc-samarbejde med skoleområdet om at styrke samarbejdet mellem 
skoler og erhvervsliv, men på grund af corona har skoleområdet først kunnet afse tid her i efteråret 
til at igangsætte arbejdet. 

På grund af corona har flere aktiviteter og møder måttet aflyses i 2020.  Kommunen har således 
været nødt til at aflyse et stort erhvervsmøde om bæredygtighed i marts, Holmestafetten i maj, 
Mød en Virksomhed i november og netværksmøder og andre planlagte mødeaktiviteter er blevet 
udskudt. 

På Erhvervskontaktudvalgets møder er der gjort status for hvordan corona lokalt har påvirket 
erhvervslivet. Kommunen har fulgt anbefalingerne fra erhvervsorganisationerne om at igangsætte 
ekstra byggeopgaver, betale regninger straks og udskyde betaling af dækningsafgift. Derudover 
har erhvervsteamet løbende haft kontakt til mange virksomheder og besøgt en del butikker for at 
tale med dem om hvilke udfordringer coronaen har givet og at høre om der er noget kommunen 
kan bistå med. Der er sendt information til alle virksomheder, om hvor der kan hentes vejledning 



og støtte i form af statens hjælpepakker. Virksomhedernes situation lokalt følges også via analyser 
fra konsulentfirmaet Iris Group. 

Det er erhvervskontaktudvalget, der ved afstemning har nomineret og valgt hvem der skulle 
modtage årets erhvervspris blandt de indstillede kandidater. I 2020 blev virksomhederne 
GladTeknik, Scandic Hotel Hvidovre og Canopy Lab nomineret og GladTeknik modtog 
erhvervsprisen.  

Udvalgets medlemmer  
Alle medlemmer har lokalkendskab via tillidsposter, bopæl eller arbejdsplads i Hvidovre. Udvalget 
følger kommunalbestyrelsens valgperiode. 

I 2020 har borgmester Helle Adelborg været formand for Erhvervskontaktudvalget og direktør 
Flemming Tvernø fra Elstrøm har været næstformand. Erhvervskontaktudvalget har en repræsen-
tant i bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole. Denne plads varetages af Per Nørregaard, TEC. 
Erhvervskontaktudvalget har en repræsentant i Integrationsrådet. Denne plads varetages af Niels 
Ulsing. 

I udvalget deltager tre medlemmer fra Hvidovre Kommunalbestyrelse: 
Helle Adelborg, borgmester  
Charlotte Munch, kommunalbestyrelsesmedlem i Bygge- og Planudvalget og Arbejdsmarkeds- og 
Beskæftigelsesudvalget    
Niels Ulsing, kommunalbestyrelsesmedlem i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget og 
Kultur- og Fritidsudvalget.   

Fra erhvervsorganisationerne deltager seks medlemmer: 
Flemming Tvernø, direktør for Elstrøm ApS, repræsentant for Tekniq  
Kim Larsen, direktør for Broste Copenhagen A/S, repræsentant for Dansk Erhverv. 
Jørgen Morsing, drifts- og administrationschef i Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme  
Niels Holm, logistikdirektør i Lantmännen Schulstad, repræsentant for Industri- og 
Grundejerforeningen Avedøre Holme 
Henrik Dam Larsen, direktør for DB Schenker A/S, repræsentant for DI (Dansk Transport).  
Jørgen Damkiær, Egerbyg A/S, repræsentant for Dansk Byggeri (nu DI-Byg) 

Fra arbejdsmarkedsorganisationerne deltager tre medlemmer, som repræsenterer FO (nu 
FH-Hovedstaden): 
Bo Kjærulf, formand i EFK  
Henrik W. Olsen, souschef i Dansk Metals Organisationssekretariat 
John Swartzbach, formand i Dansk Metals afd. Tele Øst. 

Fra erhvervsuddannelserne deltager: 
Per Nørregaard, uddannelseschef TEC Hvidovre    

Fra Hvidovre Kommune deltager: 
Nich Bendtsen, kommunaldirektør  
Torben Tang, centerchef for Beskæftigelse  



Hanne Fjorbak Rasmussen, centerchef for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv   
Karen Brehm Sørensen, erhvervskonsulent, sekretær for Erhvervskontaktudvalget. 

 

LIDT FAKTA TAL 

Erhvervsnyhedsbreve 
Der blev i 2020 udsendt ni udgaver af Erhvervsnyt. Det er primært virksomheder i Hvidovre, som modtager 
Erhvervsnyt, men også virksomheder og organisationer mv. uden for Hvidovre. Det sidste nyhedsbrev i 2020  
blev modtaget af 2182 og åbnet af cirka en tredjedel – nemlig 684 modtagere.    

Virksomhedsbesøg på lokale virksomheder 
Borgmester og kommunaldirektør har i perioden besøgt JD Logistik, Jens Johannesen Kraner, Broste 
Copenhagen, Glad Teknik, Scandic Hotel, Delitaste, Future Gaming, Spy Brew,  
 
Antal beskæftigede i Hvidovre 

Årstal ultimo nov.  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal 26.273 27.266 28.265 29.485 28.986 29.801 30.474 
Kilde: statistikbanken.dk (RAS301) 

  
Ledigheden i Hvidovre  
 

Årstal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

% af arbejdsstyrken 4,7 4,3 3,9 3,9 3,5 3,4 
Kilde: statistikbanken.dk (AULP01) 

 
Registrerede CVR-numre  

Største stigning sker indenfor oprettelse af holdingselskaber, anden finansiel formidling, udlejning og leasing 
og etabring af konsulentvirksomheder.  

Antal nyetablerede virksomheder på virksomhedsform 

Årstal 2017 2018 2019 2020 

Enkeltmandsfirma 211  339 199 204 

Iværksætterfirma  167 195 64 1 
APS 181 150 214 281 

A/S 17 16 13 12 

Anden selskabsform 139 144 202 224 
Antal nystartede i alt. 715 844 692 722 

 

Årstal primo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

Antal 5.434 5.775 5.929 6.036 6.073 6409 




