Mødeforberedelser

Business casen for bæredygtig forretning
Virtuelt panelmøde 25.02.2021 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
25. februar!

FIND MERE INFORMATION
PÅ ERHVERVSPANEL.RUDERSDAL.DK

MØDEFORMATET

Panelmødet er tilrettelagt som et virtuelt 3-timers møde, hvor vi
samler lokale virksomheder og eksperter for at stille skarpt på
business casen for bæredygtig forretning.
Efter en kort velkomst af vores borgmester Jens Ive, fortsætter vi
med et inspirationsoplæg med trends og case-eksempler i relation til
mødetemaet.
Herefter indsamles og videreudvikles på ideer til konkrete løsninger,
der adresserer de behov, I selv oplever at der er i relation til at
arbejde med bæredygtighed 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 bæredygtighed
– alene eller sammen med andre.

PROGRAM FOR 25. FEB. 2021
Kl. 08.00 – 08.15
Velkommen til Erhvervspanelet
v. borgmester Jens Ive, Rudersdal Kommune
Kl. 08.15 – 08.45
Business casen for bæredygtig forretning
v. Tania Ellis, The Social Business Company
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:
Opgave 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 på
www.bit.ly/erhvervspanel-forberedelser
Opgave 2 – Refleksioner & stikord til virksomhedens behov og dine
løsningsidéer:

Notér meget gerne stikord til de udfordringer og behov din
virksomhed har i forhold til at arbejde med bæredygtighed i
forretningen samt de løsningsforslag og idéer I måtte have.
Brug gerne den efterfølgende side med spørgsmål til at skubbe
tankerne i gang.

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL OM VIRKSOMHEDENS BEHOV

Virksomheders engagement i den grønne omstilling og bæredygtig udvikling
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 i din virksomhed?
•

Er det grundlæggende viden om bæredygtig forretningspraksis?

•

Mangel på nye teknologier, værktøjer eller ressourcer?

•

Nye investerings-, finansierings- eller støttemuligheder?

•

Mere forskning eller viden?

•

Nye alliancer, tværgående partnerskaber eller virksomhedsnetværk?

•

Hvad forhindrer jer i at arbejde (videre) med grøn omstilling og
bæredygtighed i dag?

•

Hvad skal der til for at I kan skabe en stærkere kobling mellem jeres
forretningsindsats og bæredygtighedsindsats?

•

Og hvad kunne Rudersdal Kommune gøre for jer i den forbindelse?

Notér dine stikord til jeres behov og løsningsforslag, og medbring til mødet.

BÆREDYGTIG FORRETNING HAR MANGE ANSIGTER …
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FIND VIRKSOMHEDSCASES & ANDEN INSPIRATION
PÅ ERHVERVSPANEL.RUDERSDAL.DK

MØDEVEJLEDNING
1. SÅDAN DELTAGER DU:

Klik webinar link: www.bit.ly/panelmøde-25feb
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 25. FEBRUAR!

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

