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UDKAST
Kort om Glostrup 
Glostrup Kommune er en kommune med omkring 23.300 indbyggere, og det særlige 
ved Glostrup er, at her er næsten lige så mange arbejdspladser- 23.000.  De to største 
beskæftigelsesområder er henholdsvis offentlige arbejdspladser med over 8500 ansatte 
og handel og transport med 5700 ansatte. Der er dagligt 18.665 personer, der pendler til 
Glostrup og 9485 personer, der pendler ud af Glostrup for at arbejde. Erhvervslivet udgør 
derfor en helt central nerve i livet i Glostrup, og serviceringen af og samarbejdet med 
erhvervslivet er høj prioriteret af Glostrup Kommune.

Erhvervsservicestrategiens hovedtemaer 
Glostrup ønsker at være en attraktiv by for erhvervslivet. Vi ønsker et højt serviceniveau 
og et godt erhvervsklima, hvor bosætning og erhvervsliv supplerer hinanden som forud-
sætninger for, at vores kommune opleves som attraktiv for borgere og virksomheder.

Erhvervsservicestrategien er bygget op omkring nedenstående hovedtemaer, som 
suppleres af konkrete aktiviteter, der skal understøtte, at vi kommer i mål med det vi 
gerne vil opnå.

Glostrup skal være et attraktivt sted at etablere og drive virksomhed. 
Formålet med Glostrup Kommunes erhvervsservicestrategi er at rammesætte et 
professionelt, proaktivt og smidigt samarbejde mellem lokale virksomheder og Glostrup 
Kommune. Dette for at understøtte virksomhedernes mulighed for vækst og effektiv 
virksomhedsdrift, til gavn for både virksomhederne og deres medarbejdere, og for 
Glostrup Kommunes borgere. 
Glostrup Kommune har en ambition om, at erhvervslivet skal opleve kommunen som 
en seriøs sparringspartner, der er indstillet på at lytte til erhvervslivets ønsker og behov. 
En tæt dialog, med mulighed for gensidige partnerskaber, er befordrende for udviklin-
gen af erhvervslivet og Glostrup Kommune. 
Erhvervsstrategien er blevet til i et samarbejde mellem lokale virksomheder, politikere, 
administrationen og Erhvervshus Hovedstaden.  

Flere i beskæftigelse og uddannelse

Sammenhængende transportmuligheder

Effektiv bygge- og miljøsagsbehandling

En aktiv by

Aktivt samarbejde og synlighed vedrørende indkøb og udbud

Nytænkning
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UDKAST
Mål: At virksomhederne får mulighed for at styrke deres vækst, ved 
at få assistance til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og hjælp til 
at navigere i beskæftigelseslovens muligheder.

Glostrup Kommune prioriterer det tætte samarbejde med erhvervslivet. 
Samarbejdet bygger på professionel service bl.a. fra kommunens virksomheds-
konsulenter, hvor virksomhedens rekrutteringsmæssige ønsker afdækkes.

Mulighed for at indgå samarbejde mellem erhvervslivet og Glostrup Kommune 
omkring: 

• Styrkelse af samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner (folkeskole og 
ungdomsuddannelser) og lokale virksomheder, med henblik på oprettelsen 
af flere lærepladser og praktikpladser, samt fokus på at flere unge vælger en 
erhvervsuddannelse

• Rekruttering af nye medarbejdere

• Rådgivning til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere

• Afdækning af uddannelses- og opkvalificeringsbehov

• Vejledning i støttende foranstaltninger og muligheder på det rummelige 
arbejdsmarked 
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UDKAST

HOVEDSTADENS LETBANE

Mål: Erhvervslivet oplever sammenhængende og velfungerende 
transportmuligheder. 

Glostrup Kommune ønsker at bidrage til mulighederne for at nedbringe 
trængslen og fremme mere klimavenlige transportformer. Dette kan ske ved 
at understøtte muligheden for virksomheder etablerer eller får adgang til 
nedenstående:

Mulighed for at indgå samarbejde mellem erhvervslivet og Glostrup Kommune 
omkring: 

• Dele-cykler og elløbehjul, som skal gøre det nemmere at fragte sig fra de 
trafikale knudepunkter

• Last-mile løsninger som delebiler

• El-ladestandere

• Andre kollektive trafikløsninger

Endvidere vil letbanen planmæssigt stå færdig i 2025, hvilket vil give et betyde-
ligt løft til den kollektive transport og gøre det nemmere for mange ansatte på 
kommunens virksomheder at komme til og fra arbejde. 
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Mål: Virksomhederne får en kompetent, smidig og koordineret 
behandling af deres sag.

Glostrup Kommune prioriterer at foretage en helhedsorienteret sagsbehandling, 
hvor vi vil være behjælpelige og vejledende, når der skal bygges nyt eller bygges 
om, samt når der foretages tilsyn. Vi prioriterer at få en dialog om virksomhe-
dens projekter, hvor vi tilstræber at koordinere sagsbehandlingen på tværs af 
relevante fagområder.

Mulighed for at fortsætte samarbejde mellem erhvervslivet og Glostrup 
Kommune omkring:

• Forhåndsdialoger omkring kommende byggeprojekter, herunder at sikre at 
relevante lovområder bliver inddraget fra begyndelsen

• Miljøtilsyn, hvor der ydes en rådgivende og vejledende sagsbehandling

Center for Borger og Arbejdsmarked
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UDKAST
Mål: Erhvervslivet oplever, at Glostrup Kommune er en professionel 
samarbejdspartner på indkøbs- og udbudsområdet.

Glostrup Kommune prioriterer det tætte samarbejde med erhvervslivet med 
henblik på levering af varer og tjenesteydelser på konkurrencemæssige vilkår. 

Mulighed for at indgå samarbejde mellem erhvervslivet og Glostrup Kommune 
omkring:

• Øget synlighed i forhold til kommunale udbud og indkøb

• Årlig invitation til lokale virksomheder og andre interesserede, hvor årets 
udbuds- og indkøbsplan gennemgås i overordnede træk

• Stadig større fokus på bæredygtigt indkøb, sociale, miljømæssige og etiske 
udfordringer, herunder fokus på FN’s ILO-konventioner (Den internationale 
arbejdsorganisation) til glæde for både virksomhederne og borgerne. 
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COLOURBOX

Mål: At virksomheder og medarbejdere i Glostrup oplever et aktivt 
kultur-, idræts- og fritidsliv.

Glostrup Kommune ønsker at bygge videre på, og fremadrettet i endnu højere 
grad understøtte og udvikle, samarbejdet med de lokale virksomheder på kul-
tur- og fritidsområdet, så virksomhederne oplever Glostrup som en kommune 
med muligheder for udfoldelse for deres ansatte. Dette kan styrke rekrutteringen 
for virksomhederne, styrke bosætningen i kommunen samt sikre, at de lokale 
foreninger, idrætsklubber og interessefællesskaber også i fremtiden har engage-
rede medlemmer. På den måde kan Glostrup Kommune understøtte den positive 
udvikling hos både virksomheder og foreninger.
En aktiv deltagelse i det lokale kultur- og fritidsliv styrker virksomhedernes lokale 
brand, og understøtter det lokale kultur-, forenings- og fritidsliv. Dette er til gavn 
for både borgere og virksomheder.

Mulighed for at indgå samarbejde mellem erhvervslivet og Glostrup Kommune 
omkring: 

• En direkte adgang til og information om det lokale kultur- og idrætsliv

• Sikring af kontakt til og information for de lokale virksomheder, som ønsker 
at deltage i arrangementer

• Sponsorater

• Udvikling af kulturtilbud i samarbejde med erhvervslivet 

Center for Borger og Arbejdsmarked
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Nytænkning/ Andre temaer – her er der mulighed for at komme 
med bud på andre temaer eller samarbejdsmuligheder 

Mål: 
Uddybning 
Samarbejde om…

Eksempelvis kunne fokus på detailhandlen være en mulighed som tema? 

Handlinger der generelt understøtter samarbejdet og dialogen 
mellem Glostrups erhvervsliv og Glostrup Kommune

• Kommunens politikere og ledelse gennemfører hvert år en række 
virksomhedsbesøg.

• Oprettelse af erhvervsklub, advisory board eller dialoggrupper med relevante 
temaer.

• Velkomstbrev til nye virksomheder med information om kommende 
arrangementer, kontaktinfo etc..

• Nytårskur med nyt om det kommende år for Glostrup Kommunes 
virksomheder.

• Morgenmøder for Glostrups erhvervsliv om nye tiltag og information.
• Udbredelse af kendskabet til Erhvervshus Hovedstaden og lignede tilbud, der 

kan understøtte vækst og udvikling i virksomhederne.
• Understøttelse af netværk og vidensdeling i Glostrup Kommune på 

erhvervsområdet.
• Opdatering af hjemmeside med relevante tilbud og links til relevant informa-

tion – eksempelvis tilbud for iværksættere, virksomhedsguiden mm.
• Understøttelse af de eksisterende netværks- og erfagrupper i erhvervslivet, 

samt understøtte nye tiltag, som erhvervslivet ser et behov for.
• Fokus på netværksdannelse for mindre virksomheder.
• Styrke samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv i form af produktudvikling 

og projektorienteret arbejde om eksempelvis byudvikling.
• Sport og fritidsaktiviteter for virksomhedernes ansatte.
• Aktiv samarbejdspartner for Iværksætterdanmark, i forhold til iværksættere i 

Glostrup.  
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Sammenhæng til andre strategier
Erhvervsservicestrategien skal ses som et supplement til kommunes andre 
strategier og politikker, såsom kommuneplanen, der sætter retning for kommu-
nens fysiske udvikling. Ligeledes skal Glostrup Kommunes beskæftigelsesplan, 
ungepolitik, og udbudspolitik ses i sammenhæng med erhvervsservicestrategien, 
da de alle berører aspekter af erhvervsområdet. 

Relevante samarbejdspartnere:
Lokale virksomheder understøttes gennem sparring og samarbejde med 
relevante foreninger og organisationer, og Glostrup Kommune vil være 
behjælpelig med at finde rette match i forhold til samarbejdspartnere. Mulige 
samarbejdspartnere kunne være:

Erhvervshus hovedstaden: De er sat i verden for at styrke de små- og mellem-
store virksomheders udviklingspotentiale og hjælpe med den omstilling, som er 
nødvendig for at styrke deres konkurrenceevne og forretningsmuligheder, lokalt 
og globalt. https://ehhs.dk/content/

Iværksætterdanmark: De hjælper fra den gode idé til den gode forretning. Med 
praksisnære og relevante workshopforløb klæder de iværksættere bedst muligt 
på til at kunne starte, drive og udvikle en iværksættervirksomhed.
https://xn--ivrkstterdanmark-vobd.dk/content/

Erhvervssammenslutningen: Erhvervssammenslutningen er et netværk for 
virksomheder i Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund. De danner 
rammerne om et forum, hvor fokus ligger på at styrke faglighed, fremme lokal 
sparring og samhandel og ikke mindst øge virksomhedernes politiske indflydelse 
i lokalområdet. https://erhvervssammenslutningen.dk/

Greater Copenhagen: De er en samarbejdsorganisation for vækst og udvikling 
i Nordens største metropolregion med 4,4 mio. indbyggere i Sydsverige og 
Østdanmark. https://www.greatercph.com/da

Erhvervsambassadør Dorthe Kjerulf fra Glostrup kommune: 
Dorthe.kjerulf@glostrup.dk 

Center for Borger og Arbejdsmarked
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Hvissinge

Glostrup

RødovreAlbertslund
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Erhvervsområder

Særligt pladskrævende varegrupper

Lokalcentre

Bymidteafgrænsning

Grundkort: SDFI og Danske Kommuner dec. 2022
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