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# 1. Bæredygtigt iværksætteri. Målrettede forløb for nye
iværksættere.

# 2. Lettere og bedre adgang til
støtte for grønne startups og scaleup.

Rudersdal Kommune tilbyder iværksætter-rådgivning
via Erhvervshus Hovedstaden og kurser via
IværksætterDanmark. Der efterspørges vejledning og
forretningsstøtte til nye iværksættere med grøn
forretningsidé.

•

Rudersdal Kommune tilbyder via erhvervsaktørerne
flere udviklingsforløb inkl. et beløb til køb af ekstern
konsulentbistand.

•

•

•
En SDG taskforce med deltagelse fra Rudersdal
Kommune har ført til opbygning af særlige SDGforretningskompetencer i Erhvervshus Hovedstaden.

# 3. Lettere og bedre overblik over muligheder
for støtte til SMVer ift grøn og bæredygtig udvikling.

# 4. Grønt omstillingstjek til lokale SMV’er.

Etablering af særligt workshopforløb for nye iværksættere med grøn
forretningside via IværksætterDanmark.
1:1 forretningsstøtte via Erhvervshus Hovedstaden.

Etablering af regionalt erhvervsarrangement, hvor
støttemuligheder/erhvervsfremmetilbud formidles målrettet til
målgruppen.
Fokus på at hjælpe målgruppen ift overblik og ansøgning af
tilskudsmidler via Erhvervshus Hovedstadens 1:1 rådgivning.

Erhvervshus Hovedstaden har sammen med Rudersdal
Kommune m.fl. udarbejdet en oversigt over de
forskellige støttemuligheder og tilbud.

Oversigten overdrages til Erhvervsstyrelsen, som skal stå for den
løbende opdatering af oversigten. Oversigten forventes publiceret via
Virksomhedsguiden.dk.

Rudersdal Kommune tilbyder vejledning via grønne
besøg. De grønne besøg er målrettet de lokale
SMVer og gennemgår bl.a. den enkelte virksomheds
mulighed for at omstilling af produktion/service.

Udbrede kendskab til kommunens tilbud om ”grønne besøg” mhp at flere
virksomheder anvender dette tilbud.
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# 5. Grøn facility management i SMV’er.

Rudersdal Kommune har en omfattende viden om grøn
facility management/intelligent styring af bygninger.
Virksomhederne vil kunne have gavn af denne viden.

Kommunens erfaringer og viden deles med interesserede virksomheder i
Rudersdal gennem afholdelse af inspirationsseminarer.

X

# 6. Vejledning om affaldshåndtering.

Rudersdal Kommunes grønne besøg tager
udgangspunkt i affaldsforebyggelse og sortering.
Virksomhederne efterspørger bedre
information/vejledning om affaldssortering.

Ny virksomhedskampagne ift ensrettet sortering af erhvervsaffald.

X

# 7. Bedre støttemuligheder for solovirksomheder i
Vækstfonden.

Nye tiltag ift erhvervsstøtte og –finansiering
formidles løbende. Støttemuligheder fra Vækstfonden
til enkeltmandsvirksomheder mangler.

Udfordringer og ideer beskrives i samarbejde med lokale virksomheder
og afklares nærmere i samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden og
Vækstfonden.

# 8. Bedre formidling af myndighedskrav til sikring og
vedligeholdelse af bygninger.

Videreformidles ift. indsats på nationalt niveau.
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Rudersdal Kommune tilbyder gennem
erhvervsaktørerne udviklingsforløb (bl.a. Bæredygtig
Bundlinje), som kobler virksomheder med fx
kompetencer på DTU. SMV’er ønsker at kommunen/
erhvervsaktørerne er brobygger mellem
vidensinstitutioner og virksomheder.
Rudersdal Kommune har ønsket at Erhvervshus
Hovedstaden tilbyder denne brobyggerfunktion.

Virksomhedskampagne ift. nyt initiativ, Øresund Match, som skaber match
og støtter SMV’ere i samarbejdet. I Øresund Match fungerer Erhvervshus
Hovedstaden som én samlet indgang for virksomhederne til den viden,
der findes på uddannelsesinstitutionerne i regionen.

Nyttige links og inspiration formidles på Rudersdal
Kommunes www fx erhvervspanelsitet og grøn portal
samt via Erhvervsnyt i Rudersdal. Virksomhederne
ønsker et online samlingssted med virksomhedscases.

Virksomhedsguiden.dk indeholder links til cases, men sitet bør være den
oplagte casebank. Erhvervshus Hovedstaden videreformidler ønsket til
Erhvervsstyrelsen mhp. videreudvikling af virksomhedsguiden.dk..

# 11. Virksomhedstafet ift bæredygtig og grøn omstilling
– formidling af lokale virksomheders erfaringer.

Den grønne portal formidler lokale cases, ligesom
virksomhedsportrætter fra Erhvervsudvalgets
virksomhedsbesøg ligger på www.

En virksomhedsstafet, hvor Rudersdal-virksomheders erfaringer med grøn
omstilling og bæredygtig forretningsudvikling formidles løbende fx i form
af en video. Materialet formidles via www, SoMe og Erhvervsnyt i
Rudersdal.

# 12. Samarbejde om udvikling af grønne
erhvervsfremmeindsatser på tværs af kommuner.

Virksomhederne ser gerne fælles initiativer på tværs
af kommunegrænser. Erhvervsfremmebestyrelsen har
afsat midler til tværkommunale udviklingsprojekter.

Nyt erhvervsnetværk med omegnskommunerne etableres i 2021 mhp.
fælles initiativer og ansøgninger ift. erhvervsfremmepuljer fra Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse. Erhvervshus Hovedstaden inviteres med.

Rudersdal Kommune har været host på regionale
arrangementer ift. digitalisering, eksport m.m.
Virksomhederne ser gerne fælles initiativer på tværs
af kommunegrænser.
Der er etableret et ny samarbejde om
erhvervsarrangementer mellem DI og
omegnskommuner i 2021.

Nyt erhvervsnetværk med omegnskommunerne etableres i 2021 mhp.
fælles initiativer og ansøgninger ift. erhvervsfremmepuljer fra Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse. Erhvervshus Hovedstaden inviteres med.
Netværket kan også bruges som afsæt for fælles arrangementer.

# 9. Vidensalliancer mellem SMV’er
og uddannelsesinstitutioner.

# 10. Bæredygtig casebank.

# 13. Samarbejde om etablering af grønne virksomhedsnetværk/-arrangementer på tværs af kommuner.
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# 14. Virksomhedsnetværk om afklaring af behov
for grønne kompetencer.

Rudersdal Kommune indgår i dag ikke i denne type
netværk. Der forventes en omfattende efterspørgsel
efter kompetencer til grøn omstilling og bæredygtig
forretningsudvikling de kommende år.

Etablere virksomhedsnetværk i samarbejde med
uddannelsesinstitutioner og virksomheder med konkrete ideer ift.
grøn inklusion og bud på fremtidige grønne kompetencer.

X

Rudersdal Kommune indgår i dag ikke i denne type
netværk, men der er et tæt samarbejde med
virksomheder om inklusion af borgere med andre
udfordringer end ledighed.

Etablere virksomhedsnetværk i samarbejde med Væksthuset og
virksomheder med erfaring med inklusion af borgere med andre
udfordringer end ledighed.

X

Rudersdal Kommune har mange små
rådgivervirksomheder, som efterspørger denne type
netværk.

Alliance med lokale rådgivervirksomheder om at drive netværk i
samarbejde med kommunen.

X

Rudersdal Kommune har mange solorådgivervirksomheder. Nogle efterspørger et fysisk
eller virtuelt samlingspunkt mhp. synergi mellem
solokonsulenter og værdikædealliancer.

Samle lokale solo-rådgivervirksomheder for at afklare indhold og
interesse.

Partnerskaber og netværk er en del af DK 2020.
Partnerskab og netværk er en del af oplæg til
turismestrategi.

•

# 15. Virksomhedsnetværk om social bæredygtighed.

# 16. Grønne netværk mellem lokale virksomheder, rådgivere
og bæredygtige foreninger.

#17. Hub for bæredygtige konsulentvirksomheder.

#18. Grønne virksomhedsnetværk fokuseret på
bestemte indsatser, brancher eller erhvervsområder.

•

Muligt indsatsområde i den kommende klimahandlings-plan at
understøtte lokalt virksomhedsnetværk med fokus på CO2reduktioner.
Muligt indsatsområde i den kommende turismestrategi at
understøtte lokalt grønt netværk for turismevirksomheder.
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Virksomhederne forventer en omfattende efterspørgsel efter
kompetencer ift grøn omstilling og bæredygtig forretningsudvikling.

Erhvervsaktøreren Gate 21 har forberedt et projekt, hvor
virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner indgår
partnerskab ift virksomhedsrettet kompetenceløft for ledige
ift. grøn omstilling i SMV’er. Rudersdal Kommune kan deltage.

# 20. Virksomhedsnetværk om afklaring af behov for
grønne kompetencer og rekrutteringsservices.

Rudersdal Kommune indgår i dag ikke i denne type netværk. Der
forventes omfattende efterspørgsel efter kompetencer til grøn
omstilling og bæredygtig forretningsudvikling

Etablere virksomhedsnetværk i samarbejde med
uddannelsesinstitutioner og virksomheder med konkrete ideer
ift. grøn inklusion og bud på fremtidige grønne kompetencer.

# 21. Tættere samarbejde med jobcentret og de
virksomheder, som kommunen har rammeaftaler
med ift. sociale klausuler.

Sociale klausuler indgår i Rudersdal Kommunes rammeaftaler, men
de udmøntes ikke konsekvent.

Opfølgning på konkrete aftaler og samarbejdsparter/
virksomheder.

Rudersdal Kommune har et tæt samarbejde med virksomheder om
inklusion af borgere med andre udfordringer end ledighed.
Virksomhedernes tilgange og parathed er meget forskellige.

Virksomhedskampagne og/eller erhvervsarrangement kan
bidrage til at formidle erfaringerne og realisere potentialet i
et tæt og godt samarbejde med virksomhederne. Samtidig
øges kendskab til Rudersdal Rekruttering og Væksthuset.

Rudersdal Kommune har et samarbejde med Dansk Industri,
erhvervsuddannelser m.fl. med fokus på rekruttering til bygge og
anlæg. Ungdomsvejlederne er en del af indsatsen. Virksomheder
efterspørger en indsats for at sikre kvalitet og
rekrutteringsgrundlag på området også ift grøn omstilling.

Understøtte etablering af et lærlingenetværk i tæt samarbejde
med virksomhedsrepræsentanter, Dansk Industri,
uddannelsesinstitutioner og vejledere.

Rudersdal Kommune indgår i dag ikke i denne type netværk, men
der er et tæt samarbejde med virksomheder om inklusion af
borgere med andre udfordringer end ledighed.

Etablere virksomhedsnetværk i samarbejde med Væksthuset og
virksomheder med erfaring med inklusion af borgere med
andre udfordringer end ledighed.

# 19. Alliancer ift virksomhedsrettet kompetenceløft
for ledige ift. grøn omstilling i SMV’er.

# 22. Social bæredygtighed og rekrutteringsservices.
Formidle kommunens erfaringer med samarbejdet
med lokale virksomheder og Væksthuset om rummelighed,
inklusion og rekrutteringsservices.

# 23. Alliancer ift grøn lærlingeuddannelse/
lærlingenetværk

# 24. Virksomhedsnetværk om social bæredygtighed.
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# 25. Cirkulære symbioser. Kortlægning af lokalt potentiale for
cirkulært brug af materiale/affald samt virksomhedssymbioser inden
for affalds- og ressourcekredsløb samt overskudsvarme.

Rudersdal Kommune har et projekt i regi af grønne
besøg med fokus på øget sortering og genanvendelse
af erhvervsaffald via partnerskab for cirkulære
kommuner (PARCK).

•

# 26. Infrastruktur til elbiler. Der skal etableres flere ladestationer
ved erhvervs-ejendomme; intelligente ladebokse; administrative
løsninger til fx bedste strømpriser.

Strategi for el-ladestandere og grønne drivmidler i
Rudersdal Kommune.

# 27. Bedre kollektiv transport ift erhvervsområder. Samtænke
off/privat transport; hurtigspor på motorvej (BRT), hyppigere busdrift,
busstoppesteder, togforbindelser.

Rudersdal Kommune er i gang med at afklare
potentiale for busbaseret kollektiv transport langs
Helsingørmotorvejen. Indfri mål om fossilfrie drivmidler
ved busudbud.

# 28. Styrke erhvervs- og medarbejdertransport. Analyse af
medarbejderbehov. Overblik over værktøjer til samkørsel,
deleordninger, end-to-end mobility løsninger.

Cyklisthandleplan – flere skal cykle. Udbygning af
cykelstinet.

# 29. Symbiotiske erhvervsområder. Lokal udnyttelse af
overskudsressourcer. Byudvikling og varmeudnyttelse skal samtænkes.
Udpeg fx geografiske områder til udnyttelse af overskudsvarme;
anlæg virksomheder omkring varmeværket; sæt aktører sammen til at
finde løsninger.

I forbindelse projektet Grøn varme - Fossilfri
fjernvarme i 2035, analyseres muligheder for
anvendelse af overskudsvarme fra virksomheder i
kommunen.

•
•

Ny virksomhedskampagne ift ensrettet sortering af
erhvervsaffald.
Udviklingstilbud via Bæredygtig Bundlinje 2.0.
Der er ansøgt om deltagelse i LIFE IP "Circular Economy
Beyond Waste" – Erhvervsaffald.
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Projektet Grøn varme skal sikre fossilfri fjernvarme og
at fossile løsninger udenfor fjernvarme-områderne
erstattes senest i 2035.
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# 30. Bæredygtig energiforsyning i erhvervsområder.
Plan for bæredygtig forsyning af el, varme og vand. Fx udbygning af
fjernvarme, opvarmningsløsninger til vand, systemintegration og
intelligent styring (IoT) af energiforbrug.
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Plan for udbredelse af fjernvarmen i Rudersdal
kommunen indenfor en kortere årrække præsenteres i
juni 2021.

# 31. Grønne incitamenter. Udvikle incitamenter for energioptimering
og affaldssortering fx bedre muligheder for kildesortering; CO2synlighed på elregning, rabatordninger.

Rudersdal Kommune tilbyder gennem Bæredygtig
Bundlinje 2.0 virksomhederne en energi-gennemgang og
synliggørelse af energiforbrug.

Mulig indsats ift. DK2020 klimahandlingsplan.

# 32. Fjernkøling i erhvervsområder. Etablere fjernkøling og fælles
kølenet til udvalgte erhvervsområder og virksomheder med
overskudvarme.

Indgår ikke i Grøn varme projektet

Mulig fokusområde for fjernvarmeforsyningsselskaber .

X

X

# 33. Alliancer ift lokalisering af virksomheder som matcher visioner
for de enkelte erhvervsområder, ledigt erhvervsbyggeri mm. Kommunen
i en faciliterende rolle.

Analysere behov og afklare handlerum, muligheder og
organisering. Inspiration fra andre kommuner.

# 34. Alliancer ift samlokalisering og shared-service-funktioner for
mindre SMV’er, solorådgivere og iværksættere.
Kommunen i en faciliterende rolle.

Analysere behov og afklare handlerum, muligheder og
organisering. Inspiration fra andre kommuner.

X
X
X

På www er der et særligt site for virksomheder,
der vil i kontakt med kommunen. Nye virksomheder
modtager velkomstbrev. Det er muligt for
virksomheder at booke en forhånds-dialog med
Byplan og Klima, Natur og Miljø.

# 36. Videreføre dialog og inspiration efter de årlige
erhvervspanelmøder.

Mere end 100 virksomheder har bidraget til
erhvervspanelerne. Virksomhederne ønsker at kunne
fortsætte dialog og relationsopbygning efter
panelmøderne.
Erhvervsudvalget har løbende virksomhedsbesøg.
Årlig nytårskur hvor virksomhederne mødes.
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# 35. Lette virksomhedernes indgang til og kommunikation med
kommunens kompetencecentre. Virksomhederne har brug for
enkelt og let at komme i kontakt med den rette forvaltninger og at
kunne følge status på henvendelsen.
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Inspirations-arrangementer ifm. tiltag, kampagner og
erhvervsprisproces. Arrangementer som er netværksskabende.
Inddrage 2021-erhvervspaneldeltagerere i videreudvikling af
erhvervspanelkoncept ift. 2022.
Dialog via nye netværk.
Mini-høringer ift udvalgte temaer. Styrke dialogen med
virksomhederne via anvendelse af CitizenLab/virtuel dialog.

X

# 37. Opsøgende og synlig på sociale medier. Udvikle en attraktiv Det er allerede besluttet at udarbejde en SoMEkanal for lokale virksomheder. Rudersdal Kommune skal løbende
strategi for Rudersdal Kommune.
formidle eksempler på egne bæredygtighedstiltag samt udbrede
kendskab til grøn praksis blandt kommunens virksomheder.

Nye tiltag fremlægges ifm godkendelse af en SoME-strategi for
Rudersdal Kommune.

# 38. Klar bæredygtighedsprofil for Rudersdal Kommune.
Virksomhederne oplever, at Rudersdal har en uklar
bæredygtighedsprofil. Der er brug for bæredygtighedsmål for
kommunen, som virksomheder er forpligtet af/kan støtte.

Sammenhæng til borgerpanelets anbefalinger og
DK2020.

Mulighed for løbende opdatering og kommunikation af
drivhusgasregnskab herunder andelen af CO2 udledninger fra
virksomheder i kommunen i forbindelse med DK2020
klimahandlingsplan.

X

# 39. Barometer for grøn omstilling i Rudersdal. Synliggøre hvor
virksomhederne er ift. grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Sammenhæng til borgerpanelets anbefalinger og
DK2020.

Mulighed for løbende opdatering og kommunikation af
drivhusgasregnskab herunder andelen af CO2 udledninger fra
virksomheder i kommunen i forbindelse med DK2020
klimahandlingsplan.

X

# 40. Bæredygtig indkøbspraksis i Rudersdal Kommune.
Rudersdal bør gå forrest ved at stille grønne og sociale krav i
rammeaftaler og udbud. Tiltrækning af leverandører med innovativ
eller bæredygtig profil.

Der stilles i dag bl.a. krav til genanvendelse i
rammeaftaler for vedligehold . Der er også sociale
klausuler.

•
•

•

Indkøbspolitik på vej.
Samarbejde med Miljøstyrelsens ”Grønne rejsehold” ift. grønne
udbudskriterier.
Deltagelse i POGI – Partnerskab for grønne offentlige indkøb.

X

X

