Forslag til Nytårskur for virksomheder
Titel
Forslag til nytårskur for virksomheder i Albertslund Kommune.

Baggrund
Som et led i at implementere erhvervsstrategiens handleplan for arrangementer og kommunikation til
erhvervslivet foreslås, at Albertslund Kommune årligt inviterer byens virksomheder til nytårskur.
Nytårskuren skal grundlæggende styrke dialogen mellem virksomhederne og kommunen. Nytårskuren skal
fungere som en kommunikationskanal, hvor virksomhederne kan gå i dialog med andre virksomheder og
modtage information om kommunens initiativer og tilbud med relevans for erhvervslivet.
Virksomhederne i Albertslund har desuden et ønske om en tættere dialog med de kommunale forvaltninger
og et ønske om at mødes med andre virksomheder. Idéer og kontakter udvikles i mødet med offentlige
aktører, ligesom muligheder og eventuelle barrierer for samarbejdet om erhvervsudvikling og beskæftigelse
drøftes her. Med en nytårskur inviterer Albertslund Kommune virksomhederne til at være aktive medspillere i
udviklingen af et attraktivt arbejdsmarked og udvikling af erhvervsområderne i Albertslund.
Oplægget til nytårskuren har været drøftet i forbindelse med udvikling af en ny virksomhedspris, som
foreslås overrakt ved nytårskuren (forslag til virksomhedspris er omtalt i andet notat).

Formål
Formålet med nytårskuren er, at:
 bidrage til at fremme dialogen mellem kommunen og erhvervslivet
 skabe en platform, hvor det lokale erhvervsliv og kommunen møder hinanden og skaber netværk
 inspirere og motivere virksomhederne til at engagere sig i byens udvikling
 bidrage til at kommune og virksomheder samarbejder om et levende arbejdsmarked og erhvervsliv i
byen
 fejre årets Gazelle-virksomheder
 uddele Albertslund Kommunes virksomhedspris.

Målgruppe
Alle virksomheder med adresse i Albertslund Kommune.

Markedsføring
Nytårskuren markedsføres på:
-

Albertslund Kommunes hjemmeside
På kommunes LinkedIn profiler
Ved erhvervssekretariatets kvartalsvise morgenbriefing med virksomheder
Ved en personlig invitation til virksomhedernes e-Boks
Via annonce i lokalavisen, AP
Via Jobcenteret og afdelingernes kontakt med virksomhederne.

Eksempel på program for nytårskuren
Afholdes sidst i januar/først i februar i Bygning M.


Ankomst og registrering



Velkomst v/ borgmester Steen Christiansen



Aktuelt om erhverv og beskæftigelse v. formand for EBU Lars Gravgaard Hansen
(Den gode historie, fx hvad har indsatserne været, fremhæve gode eksempler på virksomheders og
kommunes indsatser)



Oplæg, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kommer med forslag. Emner kunne fx være:
o Bæredygtig erhvervsudvikling
o Rummeligt arbejdsmarkedet
o Regionale iværksætter programmer



Netværk og pindemadder, Workshop, mød forvaltningen og stil spørgsmål til din kommune



Fejring af årets gazelle-virksomheder, vi hylder og fejre årets gazeller i Albertslund, årets ”gazeller” får
kort ordet



Albertslund Kommunes virksomhedspris uddeles



Tak for i dag, networking & afslutning.

CDO/GCH 12.06.2020

