
Ca. 100 lokale virksomheder har gennem erhvervspanelmøder, interview, survey og kick-off bidraget med input og ideer til, 
hvordan Rudersdal Kommune kan understøtte virksomhedernes efterspørgsel efter erhvervsfremmeinitiativer i deres 
arbejde med grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Et overblik over virksomhedernes input kan ses  her
https://erhvervspanel.rudersdal.dk/erhv/infosider/ideer-resultater-og-forventninger.

På det tredje og sidste panelmøde den 22.april er det blevet tid til at fokusere på efterspørgslen i relation til kommunens 
eget maskinrum og, bl.a. fortælle om, hvordan vi selv arbejder med grøn omstilling og bæredygtig udvikling i Rudersdal.

Her vil vi gennemgå vores ambitioner og planer på det grønne og bæredygtige område, udfolde nogle af ideerne med jer og 
drøfte forskellige alliancemuligheder. Det er også blevet tid til at overveje, hvilke, af alle de gode idéer, der er mest behov for 
og som der skal arbejdes videre med at konkretisere til egentlig erhvervsfremmeinitiativer, og hvilke idéer, der skal udfoldes 
videre i kommunens klima- og miljøprogram.
 
Et program for arrangementet er vedhæftet, og du vil modtage en bekræftelsesmail med praktisk information samt en 
kalender invitation, da mødet afvikles virtuelt via Zoom.  

VORES AMBITION FOR ERHVERVSPANELERNE
Rudersdal Kommune har en ambition om at være en attraktiv samarbejdspartner og brobygger for vores erhvervsliv. Derfor 
har vi i 2021 etableret erhvervspaneler bestående af lokale virksomheder.

Erhvervspanelmøderne faciliteres af Tania Ellis, som er anerkendt som én af Skandinaviens førende eksperter inden for 
bæredygtig forretningsudvikling.  

Efter panelmøderne vil eksperter og erhvervsaktører sørge for at kvalificere, undersøge eller teste, hvordan 
virksomhedernes ideer kan realiseres. Et konsolideret idekatalog vil blive forelagt politisk og de samlede resultater af 
erhvervspanelarbejdet vil blive formidlet inden sommerferien 2021. 

LÆS MERE OM ERHVERVSPANELERNE & TILMELD DIG MØDET DEN 22. APRIL
På www.erhvervspanel.rudersdal.dk kan du læse mere om erhvervspanelerne og tilmelde dig. Her kan du også se materiale 
fra de første erhvervspanelmøder og finde inspiration til dit eget bæredygtighedsarbejde.

Vi håber, at du vil række ud til os med dine ideer, udfordringer og behov, og være med til at finde gode løsninger sammen 
med andre virksomheder i Rudersdal. Vi glæder os til et inspirerende og givende samarbejde. Hvis der er spørgsmål, så er 
du meget velkommen 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 d. 22. april 2021 kl. 8-11 om Indsatser & Alliancer i Rudersdal Kommune
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