Mødeforberedelser
Grøn omstilling og ressourceoptimering

Virtuelt panelmøde 26.03.2021 kl. 08.00-11.00

MØDEINFOKIT

BAGGRUND

Rudersdal Kommune har en ambition om at være en attraktiv samarbejdspartner
og brobygger for kommunens erhvervsliv. Grøn omstilling og bæredygtig
udvikling er af erhvervsudvalget valgt som temaet for erhvervsudviklingen i
Rudersdal i 2021. Som noget nyt etablerer vi erhvervspaneler bestående af jer –
de lokale virksomheder, så I kan sætte aftryk på erhvervsindsatsen i Rudersdal.
ERHVERVSPANELETS OPGAVE

Med erhvervspanelerne ønsker vi i Rudersdal Kommune at afdække:
1. Potentialet i temaet for grøn omstilling & bæredygtig udvikling
2. Virksomhedernes konkrete behov i den forbindelse
3. Samarbejds- og udviklingsmuligheder på tværs af virksomheder & sektorer
SUCCESKRITERIER FOR ERHVERVSPANELET

Det der er vigtigt for os at opnå med erhvervspanelet er først og fremmest at:
• Skabe grobund for nye kontakter og alliancemuligheder mellem
virksomhederne.
• Give virksomhederne mulighed for at sætte et aftryk på kommunens
erhvervsindsats.
• Være facilitator og katalysator for virksomhedernes idéer og forslag.
Derfor er vi rigtig glade for, at du har lyst til at være med til panelmødet den
26. marts!

FIND MERE INFORMATION
PÅ ERHVERVSPANEL.RUDERSDAL.DK

MØDEFORMATET

PROGRAM FOR 26. MARTS 2021

Panelmødet er tilrettelagt som et virtuelt 3-timers møde, hvor vi
samler lokale virksomheder og eksperter for at stille skarpt på grøn
omstilling og ressourceoptimering.

Kl. 08.00 – 08.15
Velkommen til Møde 2 i Erhvervspanelet
v. formand for Rudersdal Miljø & Teknik, Court Møller

Efter en kort velkomst af Court Møller, formand for Rudersdal
Kommunes Miljø- og Teknikudvalg, fortsætter vi med nogle korte
inspirationsoplæg som optakt til den efterfølgende idégenerering i
temainddelte grupper.
Idétemaerne er tilrettelagt efter de mange gode forslag, som kom
op på det første erhvervspanelmøde, der blev afholdt 25. februar.
I grupperne videreudvikles der på de forslag og idéer, som
adresserer de behov, I selv oplever at der er i relation til at arbejde
med grøn omstilling som en del af forretningen.
Møderesultatet bliver et katalog med idéer, som herefter bliver båret
videre til kvalificering og afklaring. Materialet forelægges for
Rudersdal Kommunes Erhvervsudvalg.
Resultatet kan fx være nye erhvervsfremmetilbud, erhvervsudviklingsprojekter, tværgående partnerskaber, fremme af
lovgivningsmæssige ændringer, eller idéer til, hvordan de
deltagende virksomheder kan arbejde videre med grøn omstilling
og ressourceoptimering – alene eller sammen med andre.

Kl. 08.15 – 08.45
Inspirationsindlæg om:
Tema #1: Bæredygtig el, vand & varme
v. Tommy Olsen, seniorprojektleder, Gate 21
Tema #2: Cirkulære materialer, ressourcer & affald
v. Line Bech, programleder, Gate 21
Tema #3: Grøn transport & logistik
v. Specialkonsulent Kathrine Fjendbo, Copenhagen Electric
Kl. 08.45 – 09.45
Idégenerering i grupper
Kl. 09.45 – 10.00
Pause
Kl. 10.00 – 10.45
Drøftelse & uddybning af idékataloget
Kl. 10.45 – 11.00
Next steps & afrunding
v. Erhvervskonsulent Bjørn Engsig, Rudersdal Kommune
Programmet er med cirka-tider med forbehold for ændringer.

DINE FORBEREDELSER

Som forberedelse inden mødet, bedes du gøre følgende:
#1- Besvare spørgsmål om jeres arbejde & forventninger (ca. 10 min)

Du bedes besvare nogle korte spørgsmål om din virksomheds
arbejde med bæredygtighed og jeres forventninger til
erhvervspanelet via dette online spørgeskema:
www.bit.ly/erhvervspanel-forberedelser (klik på link)
#2 – Vælge det temaspor, du ønsker at arbejde med på mødet:
www.bit.ly/grøntemnevalg (klik på link)

Du kan vælge mellem:
1. Bæredygtig el, vand, varme
2. Cirkulære materialer, ressourcer og affald
3. Grøn logistik og transport
4. Andet emne om grøn omstilling efter eget valg
På næste side kan du se nogle af de spørgsmål, vi kommer til at
tage afsæt i til idégenereringen til de tre førstnævnte temaspor.
Notér meget gerne nogle stikord dertil på forhånd.

TEMASPOR PÅ PANELMØDE OM GRØN OMSTILLING & RESSOURCEOPTIMERING

HVORDAN KAN RUDERSDAL UNDERSTØTTE DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDE MED:
IDETEMA 1

IDETEMA 2

IDETEMA 3

BÆREDYGTIG EL,
VAND & VARME

CIRKULÆRE MATERIALER,
RESSOURCER & AFFALD

GRØN TRANSPORT
& LOGISTIK

Hvilke muligheder er der for din virksomhed ift.
at etablere løsninger inden for bæredygtig
energiforsyning (fx solceller, varmepumper etc.)?
Hvordan kan I i din virksomhed synliggøre jeres
arbejde med grønne løsninger inden for el, vand
og varme?
Hvilke incitamenter kunne man give
virksomheder og udlejere til at minimere
energiforbrug, fx foretage energirenovering af
bygninger i erhvervsområder?
Hvilke værktøjer eller partnere kunne hjælpe jer
med fx vandmåling, varmestyring af fjernvarme,
CO2-målinger, deling af data?

Hvordan kan I i din virksomhed kortlægge og
synliggøre jeres ressourceforbrug?
Hvordan får I i din virksomhed prioriteret jeres
indsatser ift. reduktion af ressourceforbrug og
korrekt/cirkulær genanvendelse?
Hvilke muligheder har I for at afsætte
restmaterialer og indgå i cirkulære materialekredsløb?
Hvilke incitamenter, støtteordninger eller
vejledning har din virksomhed brug for ift.
bæredygtigt ressourceforbrug og div. affaldshåndtering?

Hvilke muligheder ligger der for brug af
overskudsvarme?

Hvilke slags værktøjer eller samarbejdspartnere
har I behov for for at kunne måle på fx business
case for grønt materialevalg mv?

Hvilke andre emner ift. bæredygtig energi burde
Rudersdal også tage højde for i relation til
kommunens virksomheder – og hvordan?

Hvilke andre emner ift. cirkulært ressourceforbrug burde Rudersdal også tage højde for i
relation til kommunens virksomheder?

Hvilke grønne logistik- og transportmuligheder er
der behov for i din virksomhed (fx delebiler/cykler,
samkørsel, lån af elcykler, offentlig transport mv.)?
Hvordan kan I i din virksomhed synliggøre og
understøtte jeres/medarbejdernes grønne
logistik/transportvalg?
Hvilken form for support kunne Rudersdal
kommune stille til rådighed for at fremme jeres
grønne logistik- og transportmuligheder?
Hvad skal der til for at flere virksomheder kan og
vil købe/leje/bruge el-biler?
Hvilke kørselsværktøjer kunne man stille til
rådighed for at matche håndværkere med
opgaver, så kørsel minimeres (som fx Nethire)?
Hvilke andre emner i relation til grøn omstilling
generelt burde Rudersdal også tage højde for i
relation til kommunens virksomheder – og
hvordan?

MØDEVEJLEDNING
1. SÅDAN DELTAGER DU:

Klik på webinar link i din kalenderinvitation
Indtast password: rudersdal
Følg instrukserne på skærmen.
Hvis dette er dit første Zoom møde, skal du klikke på ’download now’.
Så bliver en Zoom.exe fil downloadet til din computer, som du herefter åbner.
2. NÅR DU ER KOMMET IND TIL ONLINE MØDET:

Klik på ‘Join Audio’ (for at vi kan høre dig)
Brug høretelefoner (så vi undgår ekkoeffekt)
Sørg for at dit navn står korrekt (dobbeltklik på dit navn for at ændre)
For at tænde/slukke for din mikrofon eller kamera:
Vælg ’Gallery view’ for at se alle aktive kameraer:
Klik i nederste højre hjørne, hvis du vil gøre vinduet større

3. TIL IDEGENERERING I GRUPPER

Download app ”Mentimeter” fra din app butik

VEL MØDT TIL ET SPÆNDENDE OG IDERIGT PANELMØDE DEN 26. MARTS!

Har du spørgsmål inden
mødet?

FIND MERE
INFORMATION & INSPIRATION
PÅ ERHVERVSPANEL.RUDERSDAL.DK

Så kontakt Bjørn Engsig,
Chefkonsulent, Erhverv,
Rudersdal Kommune
Email: ensi@rudersdal.dk
Tlf. 72 68 31 38

