
Rudersdal Kommune har en ambition om at være en attraktiv samarbejdspartner og brobygger for vores 

erhvervsliv. Som noget nyt etablerer vi erhvervspaneler bestående af jer - de lokale virksomheder. 

Allerede den 25. februar 2021 kl. 8-11 mødes vi med lokale virksomheder og eksperter for at stille skarpt på 

business casen for bæredygtig forretning.  Du kan tilmelde dig erhvervspanelmødet via siden:

https:// erhvervspanel.rudersdal.dk eller ved at sende en mail til erhverv@rudersdal.dk.

Måske har du selv oplevet, hvordan krav om ansvarlighed og bæredygtighed sætter sit aftryk på fx forventninger 

fra forbrugere, kunder og leverandører, øgede investorkrav, rekrutteringssituationen eller skærpet lovgivning. 

Virksomhedens samfundsengagement bliver et vigtigt element i at fremtidssikre forretningen. 

Men det er ikke altid, at det er lige til at se business casen. Så hvad skal der til for, at I får udnyttet det 

bæredygtige forretningspotentiale? Er det nye teknologier eller værktøjer? Nye finansierings- og 

støttemuligheder? Mere viden, nye services, netværk eller nye alliancer? 

Ræk ud til os med jeres ideer, udfordringer og behov. Vi kan fx hjælpe med og indgå i partnerskaber, undersøge 

hvordan nye behov og evt. hindringer for en positiv erhvervsudvikling kan løses i vores egen planlægning, 

gennem regionale initiativer eller gennem fremme af lovgivningsmæssige ændringer. Så deltag i 

erhvervspanelmødet og bliv en del af nye værdiskabende netværk på tværs af virksomheder og erhvervsaktører.

I vil før panelmødet modtage et mødekit, så I kan forberede ideer og forslag. Mødet afvikles virtuelt via Zoom. 

På panelmødet drøfter og udvikler vi sammen på jeres ideer og forslag, så resultatet bliver konkret og 

løsningsorienteret. Efter panelmøderne vil eksperter og relevante aktører sørge for at kvalificere, undersøge 

eller teste, hvordan ideerne kan realiseres. Resultaterne af erhvervspanel-arbejdet bliver formidlet i maj 2021. 

Erhvervspanelmødet faciliteres af Tania Ellis, som er anerkendt som én af Skandinaviens førende eksperter 

inden for CSR-rådgivning og bæredygtig forretningsudvikling. 

Vi glæder os til et inspirerende og givende samarbejde. Hvis der er spørgsmål, så er I velkomne til at kontakte 

mig på 72 68 30 05 eller erhvervskonsulent Bjørn Engsig på 72 68 31 38.

Venlig hilsen

Malene Toscani

Beskæftigelses- og erhvervschef, Rudersdal Kommune

INVITATION

Sæt aftryk på erhvervsindsatsen i Rudersdal
– Deltag i erhvervspanelmøde om den bæredygtige business case den 25. februar 2021 kl. 8-11 



ERHVERSVPANELET ARBEJDER MED TRE TEMAER I 2021 – DELTAG OG SKAB NYE NETVÆRK

I dialog med en lang række Rudersdalvirksomheder er der udpeget tre temaer med et særligt 
potentiale for at tænke nyt eller indgå partnerskaber. Temaerne bliver behandlet på tre møder:

• Bæredygtig forretningsudvikling den 25. februar 2021 kl. 8-11
• Grøn optimering og udvikling den 26. marts 2021 kl. 8-11
• Indsatsområder i kommuneregi den 22. april 2021 kl. 8-11

Du kan tilmelde dig et eller flere erhvervspanelmøder her https://erhvervspanel.rudersdal.dk. 
Her kan du også se en introduktionsvideo og hente inspiration. 


