Dagsorden dialogmøde med det lokale
erhvervsliv og ØU den 23. april 2019
Kl. 16.00-16.10 Velkomst og præsentation af deltagerne
Kl. 16.10-16.30 Erhvervsindsatsen i Solrød Kommune, herunder resultater for den
lokale erhvervs- og virksomhedsservice v/Jannie Asklund
Kl. 16.30-17.00 Det nye erhvervsfremme, herunder de tilbud erhvervshusene har til de
lokale virksomheder v/ Nils Hall Torgersen
Kl. 17.00-17.20 Gennemgang af hovedbudskaberne i samarbejdet med GreveSolrød
Erhvervsservice v/Dorte Kjærgaard
Kl. 17.20-17.30 Spørgsmål og afrunding

Dialogmøde 23. april
2019
- Erhvervsservice &
virksomhedsservice
• Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar
• Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv.

Status Erhvervs- og virksomhedsservice
 Ledighedsprocent på 2,1%. Laveste i Danmark.
 I alt 5.712 arbejdspladser.




•

Over 4.100 private + selvstændige. Øget med 10% siden 2010.
Samlede værdiskabelse er steget med 26% siden 2010
Stor udpendling (78%)
Over 100 nye virksomheder etableres årligt i Solrød.
Over 800 private virksomheder – størst inden for serviceerhverv og bygge &
anlæg. 100 af disse virksomhed med flere end 10 ansatte
Virksomhederne er generelt meget tilfredse med at drive virksomhed i
Solrød. Det viser lokal virksomheds tilfredshedsundersøgelse (91% i 2018) og
erhvervsklimamålinger fra DI (nr. 41 i 2018) og DB (nr. 32 i 2018).

 Virksomhederne ønsker at bo i Solrød. Nationalt ligger vi på 11. pladsen over
kommunerne hvor virksomhederne ønsker at bo.

Der er vækst i erhvervslivet i
Solrød
 Beskæftigelsen i private virksomheder er øget med 10% siden 2010. Det
er en væsentlig større fremgang end for Region Sjælland.

 Stigningen i beskæftigelsen siden 2010 inden for de tre brancher er

henholdsvis 24% for bygge & anlæg 21 % for private serviceerhverv
samt 5% for handel og transport.

Fokusområder for erhvervs- og
virksomhedsservice

• Forankring af erhvervsindsatsen i Job- og Socialcenteret med særligt fokus på
•

•
•
•
•
•
•

virksomhedsservice, herunder rekruttering, opkvalificering og fastholdelse
Netværksmøder: Et samarbejde på tværs af virksomheder og et samarbejde mellem
virksomhederne og Solrød kommune
- Greve Solrød Erhverv, Solrød Centerforening, Team Solrød mv.
- Dialogmøder med lokale virksomheder og erhvervsorganisationer
- Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri
- Daglig kontakt med virksomheder – f.eks over 800 placeringer om året.
Erhvervs task force - løbende samarbejde på tværs af afdelingerne på rådhuset
10 årlige virksomhedsbesøg med deltagelse af Borgmesteren.
Alle virksomheder i Solrød kommune med mere end 5 ansatte kontaktes minimum 1
gang årligt, for at afdække virksomhedernes behov for vækst og udvikling.
Velkomstbrev til alle nye virksomheder og tilflyttede virksomheder.
Nye puljemidler ”Virksomhedsservice til bedre match” – øget virksomhedsservice,
kærlige krav til virksomhederne og restgruppe af ledige
1:1 sparring, undervisning mv – Specialiseret, basisviden og iværksætteri Greve
Solrød Erhvervsservice og Erhvervshus Sjælland.

