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Du kan også se handlingsplanen på www.rk.dk
Derudover kan du se handlingsplanen i Borgerservice på Rådhuset, 
Rødovre Parkvej 150, på bibliotekerne og i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77.

2



3

Handlingsplan for Rødovre 
Kommunes erhvervspolitik
Rødovre Kommunes Erhvervspolitiske Handlingsplan skal følge op på 
Erhvervspolitikken, som blev vedtaget i august 2011. Handlingsplanen skal 
beskrive de tiltag, som kommunen agter at tage i brug for at nå de konkrete 
mål og visioner, som er beskrevet i Erhvervspolitikken. Handlingsplanen skal 
konkretisere de overordnede målsætninger for de kommende års erhvervs-
politiske arbejde – prioritere de indsatsområder, der primært skal
arbejdes med i samarbejde med erhvervslivets organisationer og alle andre 
lokale aktører, der kan og vil.

Innovative samarbejder mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og 
kulturelle institutioner kan være med til at stimulere samarbejde på tværs 
af det offentlige, det frivillige og det private og derved skabe nye rammer 
for udviklingen i erhvervslivet.

Det er ikke længere muligt at begrænse erhvervspolitikken til en politik for 
en enkelt kommune. Der er grænser for, hvor meget Rødovre Kommune 
kan gøre alene, når det gælder udvikling og vækst. Det er vores ambition 
at  nde nye veje til vækst i samspil med andre kommuner, byer og interes-
serede.

Samarbejde og koordinering af erhvervspolitikken med de øvrige politikker 
for Rødovre Kommune vil fortsat have høj prioritet – synergieffekt mellem 
de forskellige politikker skal udnyttes og bruges konstruktivt til fremme for 
erhvervslivets udbygning. Den erhvervspolitiske dimension skal indtænkes 
og gøres synlig i kommunens andre politikker.

Vi vil prioritere, at Rødovre Kommune fortsat er en attraktiv kommune at 
bo i, bl.a. ved at prioritere en erhvervsudvikling, der skaber sammenhæng 
mellem bosætning, kultur, uddannelse, infrastruktur og erhverv – en sam-
menhæng af initiativer, der skal sikre en kontinuitet, og medvirke til at kom-
munen fremover er et godt sted at bo, leve, og arbejde i.

I den Erhvervspolitiske Handlingsplan for Rødovre Kommune er der derfor 
sat fokus på 6 indsatsområder, hvor de følgende sider vil beskrive de kon-
krete tiltag, der skal til for at realisere visioner og mål.

6 temaer/ indsatsområder 
1. Bolig og erhvervsudvikling
2. Erhvervsområder
3. Infrastruktur
4. Arbejdsmarked og vækst
5. Fremme iværksætteri 
6. Virksomhedsservice



Erhvervsklimaundersøgelse
Rødovre Kommune gennemførte i foråret 2013 en spørgeske-
maundersøgelse rettet mod virksomheder om erhvervsklimaet 
i Rødovre. Undersøgelsen baserer sig på i alt 214 besvarelser. 
Hensigten var at få en pejling af kommunens indsats over for er-
hvervslivet, for at afsøge områder, hvor der er plads til en forbed-
ring eller nye initiativer. Udover spørgsmål til en generel vurdering 
af erhvervsklimaet, tager undersøgelsen temperaturen på myn-
dighedsområdet (byggesag og miljø), byudvikling og planlægning, 
iværksættervejledning, jobcenter, samt formidling.

Som den bedste grund til at etablere virksomhed nævnes Rødov-
res gunstige beliggenhed tæt på hovedstaden og med gode tra  -
kale forbindelser, infrastruktur og parkeringsmuligheder.
Selv om der også er kritik, er der generelt en overordnet tilfreds-
hed med kommunens indsats inden for disse områder, men der er 
samtidig  ere bud på forbedringer, f.eks. på kommunikationsområ-
det, hvor virksomhederne bl.a. efterlyser mere og bedre informa-
tion. 

Vi har spurgt virksomhederne, og har lyttet til resultaterne af 
spørgeskemaundersøgelsen i arbejdet med at formulere hand-
lingsplanen.

Vidste du at…
spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud til over 1400 virksomheder i 
Rødovre, og i øvrigt også blev annonceret både i lokalavisen og på kom-
munens hjemmeside?
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Klimakommune
I 2013 blev Rødovre Kommune klimakommune. Rødovre Kommune har haft fokus på klima og energiforbrug i 
mange år.  Allerede i 1990’erne begyndte kommunen årligt at udarbejde et grønt regnskab med fokus på blandt 
andet kommunens el- og varmeforbrug. Fokus på energiforbruget i de kommunale bygninger har betydet, at 
mange af de såkaldte lavthængende frugter i dag er taget. Eksempelvis er der  ere steder udskiftet gamle ener-
gikrævende cirkulationspumper med nye sparepumper samt installeret bevægelsesfølere til start af ventilations-
anlæg og belysning. For at sikre fokus på energiforbruget i de kommunale bygninger udarbejdes hvert fjerde år 
en energiplan, som fastlægger mål og strategi for indsatsen de kommende 4 år.

Klima er også en parameter i kommunens indkøbspolitik, hvor både klima- og miljømæssige hensyn skal inddra-
ges på lige fod med andre parametre i planlægningen og udførelsen af Rødovre Kommunes indkøb. 

Endvidere er der i den daglige drift fokus på klima. Blandt andet indtænkes klima og miljø i driften af den kom-
munale affaldshåndtering. 

Rødovre Kommune vil med dette initiativ som byens største virksomhed gå foran i bestræbelsen på at nedbringe 
CO2 til gavn for alle i kommunen.

Vidste du at…
Rødovre Kommune har tidligere indgået en aftale, som havde til formål at reducere CO2. I 2010 indgik kommunen en 
kurveknækkeraftale med Center for Energibesparelser om, at reducere kommunens el- og varmeforbrug med 2 % i 2013 
i forhold 2009. Aftalen blev i 2012 ophævet, da Center for Energibesparelser lukkede.
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Bolig og erhvervsudvikling:
Det er vigtigt, at sikre attraktive boliger til Rødovres borgere i 
alle aldersgrupper. Det betyder, at der på baggrund af boligsam-
mensætningen skal  ndes nye typer af boliger, som kan fastholde 
og tiltrække de erhvervsaktive befolkningsgrupper.

Samtidig skal der sikres jobmuligheder til de borgere, vi allerede 
har, og de nye borgere vi ønsker at få. Her kunne en af løsninger-
ne være at udvide mulighederne for liberale- og serviceerhverv, 
som er lette at indpasse i eksisterende boligområder, og som der 
i de senere år har vist sig efterspørgsel på.

Samarbejde med borgere og organisationer er en helt central 
tilgang, dels for at skabe et bredt ejerskab til projekter og udvik-
lingsaktiviteter, men også fordi alle ressourcer skal bruges i arbej-
det med at fastholde og udvikle Rødovre Kommune som et godt 
sted at bosætte sig - både privat og arbejdsmæssigt. 

Det er et vigtigt fokusområde for Rødovre Kommune at der sik-
res bæredygtige løsninger i den fysiske planlægning, både så vi kan 
sikre en god by for de næste mange generationer, men også for at 
indtænke aktuelle klimamæssige udfordringer som f.eks. skybrud 
mv.

6



7

Indsatser – hvad gør vi:
• Vi inddrager borgere, erhvervslivet og andre interessenter aktivt i større kommunale planer og 

projekter og via den vej sikre ejerskab, ind  ydelse og medansvar. F.eks. inviterede Rødovre Kom-
mune til en række borgermøder fra maj til september 2013 omkring byudvikling i Islev, udviklin-
gen omkring Damhustorvet, Damhus Tivoli og Damhuskroen, samt en møderække om ”Byens 
Planer og Politikker” omkring aktuelle tiltag i Rødovre Kommune og den kommende kommune-
planrevision.

• Vi arbejder med at sikre en balanceret byudvikling, hvor bolig- og erhvervsudvikling skal være 
løftestang for en samlet vækst for Rødovre. I Kommuneplanstrategi 2012 er udpeget fem by-
udviklingsområder, hvor der i de  re områder (Rødovre Nord, Bykernen, Korsdalskvarteret og 
Rødovre Syd) er fokus på at sikre blandede byfunktioner. Bolig og erhverv med god nærhed til 
offentlig transport.

• Vi fortsætter med at sætte initiativer i gang, der bidrager til at forbedre erhvervsklimaet med 
henblik på bosætning, erhvervsudvikling og tiltrækning af investeringer. Vi vil samarbejde med 
developere, entreprenører og investorer om udviklingen og markedsføring af bolig- og erhvervs-
områder.

• Vi opretter dialog mellem erhvervsliv og kommune om erhvervsområdernes planlægning, tra  k-
planlægning – herunder arealanvendelse, bebyggelsesmuligheder, tra  k og parkering, beplantning 
m.m.

• Vi har udarbejdet en arkitekturpolitik “Rammer om livet”, der skal understøtte udvikling af loka-
lområderne, synliggøre kulturværdier og sikre aktive områder med unikke kvaliteter, som igen 
kan være medvirkende til at tiltrække nye borgere og virksomheder.

• Vi arbejder med at sikre klimatilpasningen bl.a. ved at arbejde med lokale løsninger for a  edning 
af regnvand (LAR). 

• Vi vil opbygge datamateriale og statistik til fremadrettet at understøtte udviklingen af erhvervs-
områderne.
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Erhvervsområder:
Der er ingen tvivl om, at Danmark fremover i langt højere grad skal leve af viden. Omstilling fra 
de traditionelle erhverv er en stor udfordring for kommuner som Rødovre, der traditionelt har 
mange industriarbejdspladser og værkstedsarbejdspladser. Her skal der fokus på omstilling, og 
virksomhederne skal hjælpes på vej.

Omstilling kan ske ved at tilføre ny viden og kreativitet til eksisterende virksomheder, så de kan 
udvikle nye produkter og/eller forbedre produktiviteten til at matche det nuværende og kom-
mende behov.  

Ved at fokusere på de mindre pladskrævende erhverv, kan der skabes  ere arbejdspladser, der 
vil være med til at styrke livet i og brugen af erhvervsområderne. Samtidig skal der tillige ske en 
styrkelse af områdets fysiske kvaliteter (herunder en forskønnelse) og en sikring af, at erhvervs-
området kan leve op til både nutidens og fremtidens krav til bæredygtig byudvikling.
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Indsatser – hvad gør vi:
• Vi planlægger for de eksisterende erhvervsområders fremtidige udvikling og tilpasningsmuligheder 

i forhold til en løbende ændret efterspørgsel af lokaler og anvendelsesmuligheder. I Kommuneplan-
strategi er udpeget fem byudviklingsområder herunder erhvervskvarteret ved Islevdal, hvor der er 
særlig fokus på at sikre et nyt plangrundlag, der kan optage kravet om nye andre og nye erhvervstyper 
f.eks. efterspørgslen på kontor-, service og administrationserhverv.

 
• Vi udarbejder lokalplaner for erhvervsområderne i Rødovre Kommune, så områderne også fremover 

fremstår attraktive og i højere grad får del i hovedstadsregionens innovative og kreative arbejdspladser. 
Lokalplanerne skal bl.a. indeholde præcise bestemmelser, der kan regulere udenomsarealerne, samt 
afspejle opdaterede behov for anvendelsesmuligheder.
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Infrastruktur:
En væsentlig forudsætning for at tiltrække arbejdskraft fra hele ”verden” til Rødovre Kommune 
er lokaliseringen i forhold til det infrastrukturelle netværk. 
Motorring 3 tangerer hovedstaden, og Frederikssundsmotorvejen forbinder hovedstaden med 
det vestlige Sjælland. Et andet vigtigt potentiale er den nye motorvejsforbindelse, der gør det mu-
ligt at komme til Københavns Lufthavn på kun 20 minutter og igen videre ud i Øresundsregionen 
og resten af verdenen.

Hvis  ere borgere skal benytte kollektiv tra  k, er der behov for en udbygning af nettet. Rødovres 
store udfordring er i de kommende år at blive en del af de store baneprojekter, der netop nu 
planlægges. Nye offentlige transporttiltag vil kunne virke som dynamo for en generel udvikling 
af kommunen både erhvervs- og boligmæssigt – og hjælpe til løsningen af den kollektive tra  k i 
Danmarks tredje tættest befolkede kommune.
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Indsatser – hvad gør vi:
• deltager i Letbanesamarbejdet om udvilking af en letbane i Ring 3. Baggrunden for Letbanesamarbejdet 

er den fælles byvision, LOOP City. F. eks. bliver der anlagt en station i Rødovre langs Ring 3. Stationen vil 
på sigt være med til at sikre udvikligen i udviklingsområdet omkring Islev og samtidig sikre gode forbin-
delser til industrien i Islevdalvejskvarteret. 

• arbejder på at få en metrostation til Rødovre. En metro til Rødovre Station gennem kommunens hjerte 
vil kunne virke som en dynamo for byudviklingen i Rødovre Bymidte og Rødovre Syd. 

• sikrer en god fremkommelighed for busser, som led i at opnå en mere effektiv busdrift til større mål i og 
uden for Rødovre. F. eks. har det resulteret i en ny buslinje, 9A. 9A kører højfrekvent mellem Glostrup 
Station og Operaen i København. På ruten ligger både Rødovre Centrum, Vanløse og Vesterport Station 
samt Hovedbanegården. Buslinjen sikrer gode busforbindelser til forskellige industrikvarterer langs dens 
rute. 

• planlægger istandsættelser af vej- og cykelstinettet i prioriteret rækkefølge, med inddragelse af relevante 
parter som f.eks. Movia og politiet for at sikre, at løsningerne lever op til de stadig større krav til infra-
strukturen. F.eks. er der anlagt cykelstier langs Islevdalvej og der planlægges en ny stibro opført langs 
Vestvolden over Jyllingevej i 2013. 

• sikrer en overordnet koordinering af planlagte ledningsarbejder og renoveringer i Rødovre således, at 
vejens stand sikres bedst muligt og tra  kken generes mindst muligt.

• gennemgår løbende vejnettet og dets udstyr for at sikre, at der den bedst mulige fremkommelighed og 
sikkerhed

• opretholder gode parkeringsforhold for alle – både i industri- og boligkvarterer. F.eks. er der afgiftsfri 
parkering langs hele vejnettet i Rødovre. Parkeringsbehov langs vejstrækninger tænkes med i vejrenove-
ringer og tra  ksaneringsprojekter.
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Arbejdsmarked og vækst:
Arbejdsmarkedet har generelt store udfordringer i fremtiden. Der bliver mangel på uddannet 
arbejdskraft og der bliver et overskud af ufaglærte. Samtidigt bliver arbejdsstyrken relativt 
mindre og færre skal forsørge  ere. Rødovre Kommunes erhvervs- og beskæftigelsesindsats 
søger at imødegå disse udfordringer både gennem den daglige arbejdsmarkedsindsats og gen-
nem målrettet at øge uddannelsesniveauet i kommunen.

Rødovre Jobcenter bidrager til et velfungerende arbejdsmarked, hvor virksomheder får den 
arbejdskraft de har behov for og ledige opnår beskæftigelse på ordinære eller særlige vilkår.

En række unge i Rødovre har brug for en hjælpende hånd til at gennemføre uddannelse og 
komme i job. Mange virksomheder i Rødovre bidrager ved at tage unge i praktik og i lære- 
og elevpladser. Jobcentret vil også fremover være opsøgende overfor virksomheder, der kan 
bidrage til at give unge i Rødovre en uddannelse.
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Indsatser – hvad gør vi:
• Jobcentret bidrager til opkvali  cering af arbejdskraften gennem uddannelse og efteruddannelse af 

ledige, målrettet arbejdsmarkedets nuværende og kommende behov. 

• Rødovre Jobcenter samarbejder med Jobcentre i hele regionen, både når den rette medarbejder skal 
rekrutteres til ordinære job, og ved rekruttering til jobrotationsprojekter mv. En henvendelse til Rød-
ovre Jobcenter er en henvendelse til hele det regionale arbejdsmarked.

• indgår i samarbejde med lokale og regionale virksomheder, både når der skal rekrutteres arbejdskraft 
og når virksomhedernes medarbejdere bliver syge og arbejdsevnen er truet. 

• formidler alle beskæftigelsesrettede muligheder indenfor det rummelige arbejdsmarked, hvor             
medarbejdere har brug for midlertidige eller varige ansættelser på særlige vilkår. 

• står i øvrigt til rådighed i arbejdsmarkedsspørgsmål - herunder med fortolkning regler og  
oplysning om de muligheder og redskaber der på beskæftigelsesområdet .
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Fremme iværksætteri:
Rødovre skal være kendt som iværksætterby. Vi ønsker, at iværksættervirksom-
hederne skal være med til at tiltrække  ere erhvervsaktive borgere og andre 
virksomheder inden for især vidensindustri og kreative erhverv.  Vi skal blive 
bedre til at understøtte iværksættere, så de kan udvikle sig til større etablerede 
virksomheder, der kaster arbejdspladser og vækst af sig. F.eks. et traditionelt 
 rma, der med hjælp fra en rådgiver kan få nye ideer til, hvordan eksisterende 
produktionsvirksomheder kan forny og specialisere sig med succes. 

En ressourcestærk næste generation er forudsætningen for fremtidig vækst og 
velfærd. Videnssamfundet og globaliseringen stiller nye krav til fremtidens ge-
nerationer. Derfor er det vigtigt med fokus på børn og unges lyst til at lære og 
begejstres for viden. 

Erhvervskontoret understøtter i samarbejde med Rødovre Jobcenter fortsat, at 
 ere borgere starter som iværksættere ved, at Jobcentret henviser potentielle 
iværksættere til erhvervskontoret. En særlig iværksætteruddannelse giver bor-
gere en grundlæggende forudsætning, og hjælper med en forretningsplan.  
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Indsatser – hvad gør vi:
• styrker samarbejdet mellem erhvervskontor og jobcenter, så ledige bliver opmærksomme på mulighe-

derne for selv at starte virksomheder. 

• vi samarbejder med Iværksætterkontaktpunktet, som består af 9 vestegnskommuner incl. Rødovre, om 
fælles kurser og informationsaftner for iværksættere. 

• servicerer og vejleder iværksættere og enkeltmandsvirksomheder samtidig med, at vi udbyder gratis 
kurser og rådgivning i iværksætteri. 

• fortsætter med at støtte iværksætteres mulighed for at lokalisere sig lokalt. 

• arbejder på etablering af netværk for iværksættere

• samarbejder med Københavns Kommune om en række initiativer for folk med anden etnisk baggrund.  
Især unge og etniske minoriteter udgør en væsentlig del af byens uopdagede og fremtidige erhvervsliv, 
og skal fremover prioriteres højere gennem specielle aktiviteter med netop et fokus. Københavns Kom-
mune udgør et af 6 centre for etnisk erhvervsfremme.
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Virksomhedsservice:
Erhvervskontoret er en direkte indgang til Rødovre Kommune for virksomheder 
og nye iværksættere. Her sikres at virksomhederne får vejledning fra relevante 
interne medarbejdere, men også fra eksterne samarbejdspartnere.

Erhvervsrådet i Rødovre Kommune og Erhvervskontoret samarbejder om nye 
tiltag, der kan sikre en endnu bedre service for kommunens virksomheder. Samtidig 
sikres mulighed for dannelse af netværk gennem Erhvervskontorets og Erhvervsrå-
dets arrangementer i løbet af året.

Rødovre Jobcenter har en særlig afdeling for Virksomhedsservice, der hurtigt og 
nemt kan kontaktes på en direkte virksomhedstelefon og hvor medarbejdere rea-
gerer umiddelbart og ubureaukratisk på henvendelser. Jobcentret møder gerne på 
virksomheden eller inviterer virksomheden i jobcenteret i forbindelse med vores 
omkostningsfri rekruttering.
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Indsatser – hvad gør vi:
• afholder mindst 2 netværksmøder / gå-hjem møder årligt om relevante emner. I foråret afholdes mødet i 

samarbejde med Væksthuset Hovedstadsregionen, hvor om efteråret afholdes mødet i samarbejde med Rød
ovre Erhvervsråd.

• udvikler og styrker samarbejdet med Væksthus Hovedstadsregionen, Copenhagen Capacity og med relevant
nabokommuner. 

• i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen vil vi kontakte et udsnit af erhvervsvirksomhederne i kom-
munen og afdække deres muligheder for vækst og fremtidige ønsker til kommunen. 

• henviser virksomheder, der er i krise eller er på vej i vanskeligheder til Early Warning. 

• henviser virksomheder med vækstpotentiale eller virksomheder, der eksempelvis vil eksportere til udlandet 
til vækstkonsulenterne i Væksthus Hovedstadsregionen.

• styrke kendskab og samarbejde mellem kommunens virksomheder og kommunens Erhvervskontor. Der på-
tænkes minimum 4 virksomhedsbesøg årligt. 

• deltager i netværk af kreative kommuner for at styrke netværksdannelser generelt og øge “  owet” af gode 
ideer og initiativer, som f.eks. fællesmøde med banker og pengeinstitutter fra Vestegnskommunerne. 

• videreudvikler en bedre erhvervshjemmeside. Den skal være mere brugervenlig og indeholde nyttig og rele-
vant information for virksomheden, samt links til eksempelvis vækstguiden, Rødovre Erhvervsforening mv. 

• Rødovre Jobcenter er opsøgende i sin virksomhedsservice og bestræber sig på, at alle virksomheder med 
ansatte kender til de muligheder for service og samarbejde, som jobcentret kan yde og deltage i. 
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Vil du vide mere?
Rødovre Kommunes Erhvervsservice
I Teknisk Forvaltning  ndes Erhvervskontoret - her er en erhvervskonsu-
lent og en erhvervskoordinator. De er kontaktpersoner for iværksættere 
og yder den kommunale del af Rødovre Kommunes erhvervsservice.

Informationsaftener og kurser afholdes i samarbejde med øvrige, om-
kringliggende kommuner i IværksætterKontaktpunktet.

Det er Væksthus Hovedstaden, som er ansvarlig for erhvervsservice 
overfor vækstvirksomheder og virksomheder, der har særlige behov for 
service dvs. iværksættere i vækst med mere end 7 ansatte og mål om at 
øge med 60 % i antal ansatte.

Du kan altid  nde mere information om erhverv i Rødovre Kom-
mune på vores hjemmeside www.rk.dk under fanebladet erhverv

Erhvervskontoret i Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Att. erhvervskontoret
Tæbyvej 77
2610 Rødovre
Tlf.: 36 37 70 00
Fax: 36 37 77 72
E-mail: rk@rk.dk
www.rk.dk

Væksthuset Hovedstaden
Gribskovvej 4
2100 København Ø
Tlf.: 30 10 80 80
E-mail: info@vhhr.dk
www.startvaekst.dk/vhhr.dk


