
Justering af Erhvervs- og 
Vækstpolitik



Mål

Mål 2: Forslag 

Ballerup Kommune er blandt top 10 i Region Hovedstaden 

med den laveste ledighed blandt jobparate borgere

Mål 3: Forslag 

30 pct. af eleverne i folkeskolen vælger en 

erhvervsuddannelse   

Mål 4: Forslag 

Virksomheder i Ballerup bidrager mest til Danmarks BNP pr. 

indbygger 

Mål 1: Forslag  

3.000 nye private arbejdspladser

TMU forslag: Signal om at bæredygtighed/klima kan ses 

visuelt

BSU forslag: nævne de socioøkonomiske virksomheder og 

det gensidige samarbejde mellem virksomheder og 

uddannelsesinstitutioner tydeligere. Fx i forord eller tekst om 

samarbejder.



Note: Bæredygtighed skrives under spor 3

Sætning om CO2-udledning slettes, da målsætninger for 

klimaindsatsen beskrives i den kommende klimapolitik.  

Hjælp til virksomhederne med at reducere CO2 tages med i 

spor 3.

Infrastruktur: Forslag til ny formulering af indsats -

Overstreget tekst slettes 

Fokus på nem adgang til veje, kollektiv trafik, cykling og 

samkørsel. Der satses på en fleksibel kollektiv trafikbetjening 

med en Bus-Rapid-Transit (BRT) i Ballerup. 

Forslag til ny brødtekst

KILDEDAL:

Vi udvikler en ny by KILDEDAL med plads til både 

virksomheder og boliger. Fokus på BioTech, MedTech og 

data. Vi bygger videre på Ballerups erhvervsmæssige 

styrkepositioner. KILDEDAL skal guldcertificeres efter 

DGNB standarden. 

Lautrup 

Lautrup skal revitaliseres hen over de næste 10 år. Derfor 

skal en ny vision for Lautrup medvirke til at skabe fremtidens 

erhvervsområde. Vi realiserer en vision, der gør det attraktivt 

for borgere at bosætte sig i Lautrup samtidig med, at Lautrup  

fortsat er en centralt erhvervsområde for Ballerup.

Vi vil undersøge om der er interesse for en certificering af 

området på sigt. 

Forslag til at overstreget tekst slettes i brødteksten 

BRØDTEKST 

INDSATSER

TMU forslag til brødtekst: 

Vi skaber rammer for fælleskaber og liv i bymidterne i tæt 

dialog med de lokale erhvervsdrivende og detailhandlen.  

Den nye Banegårdsplads i Ballerup Bymidte er startskuddet. 



Forslag til ny brødtekst 

Ballerup skal være en stærk uddannelses- og erhvervsby, 

hvor alle unge er under uddannelse, i praktikforløb eller i job. 

Virksomhederne efterspørger kompetencer indenfor STEM 

(Science, Technology, Engineering og Mathematics) og 

håndværksmæssige erhvervsuddannelser. Derfor styrker vi 

samarbejdet mellem folkeskolen, ungdomsuddannelser,  

videregående uddannelser og virksomheder på disse 

områder, ved at knytte virksomhederne endnu tættere på 

arbejdet med de unges uddannelsesvalg. 

Vi gør det nemt for virksomhederne at bidrage til en 

virksomhedsnær undervisning i folkeskole og gennem 

praktik- og elvepladser. 

Vi søger det tværkommunale og regionale samarbejde i 

Hovedstadens Rekrutteringssamarbejde for at møde 

virksomhedernes behov efter fx håndværksmæssige- og 

STEM-kompetencer. 

Uddannelse: Forslag til ny formulering af indsats -

Overstreget tekst slettes

Unge i Ballerup styrkes til fremtidens arbejdsmarked ved at 

blive grundigt introduceret til mulighederne i alle 

ungdomsuddannelser, herunder særligt videregående 

uddannelser der øger STEM-kompetencerne og de 

håndværksmæssige kompetencer. 

Opkvalificering: Forslag til ny formulering af indsats -

Overstreget tekst slettes

Nye kompetencer

Ballerup Kommune kompetenceudvikler borgere, der står 

udenfor arbejdsmarkedet i forhold til efterspørgslen fra 

erhvervslivet

Forslag til at overstreget tekst slettes i brødteksten 

BRØDTEKST 

INDSATSER



Erhvervsservice: Forslag ny formulering af indsats -

Overstreget tekst slettes 

Vi tilbyder virksomhedsrettet vejledning til alle virksomheder 

gennem samarbejdet med Erhvervshus Hovedstaden 

Innovation og iværksætter: Forslag til ny formulering af 

indsats - Overstreget tekst slettes 

Bæredygtighed og innovation 

Vi skaber innovative miljøer inden for tech og innovation for 

at understøtte udvikling af nye virksomheder. Vi understøtter 

den grønne omstilling i de lokale virksomheder gennem 

netværksaktiviteter og formidler allerede eksisterende 

netværk.

Forslag til ny brødtekst

Vi samarbejder med Erhvervshus Hovedstaden om at hjælpe 

virksomhederne til at skabe vækst og job. Vi markedsfører 

og udbreder kendskabet til Erhvervshuset. Vi udvikler 

konkrete tilbud til de lokale virksomheder i Ballerup. Vi 

henviser iværksættere til vejledning og sparring i 

Erhvervshuset.    

Vi understøtter den grønne omstilling i lokale virksomheder 

gennem netværksaktiviteter, hvor virksomhederne arbejder 

sammen og giver hinanden idéer til, hvordan omstillingen 

bedst gribes an.

Vi arbejder for at skabe innovative miljøer inden for tech og 

innovation. Vi ønsker en bredere variation i størrelsen af 

virksomheder i Ballerup samt at kunne skabe bedre 

synergier mellem store og mindre virksomheders lyst til at 

arbejde sammen. 

Forslag til at overstreget tekst slettes i brødteksten 

INDSATSER

BRØDTEKST 


