ERHVERVSTRÆF 2018

Foreløbigt program til KL's Erhvervstræf 16. maj 2018
09.00-10.00

Ankomst og registrering

10.00-10.10

Introduktion til Mogens Dahl Koncertsal
Der gives en kort introduktion til rammerne for KL's Erhvervstræf.

10.10-10.25

Velkommen til KL's Erhvervstræf v/ direktør Laila Kildesgaard, KL
Laila Kildesgaard byder velkommen til KL's Erhvervstræf, og giver en kort
præsentation af KL's arbejde på erhvervsområdet, samt hvad der rører sig
politisk på Christiansborg.

10.25-10.55

Forenklingsudvalgets anbefalinger til et nyt erhvervsfremmesystem v/
udvalgsformand Claus Juhl og direktør i Forskel
Hvordan skal fremtidens erhvervsfremmesystem se ud ifølge Forenklingsudvalget? Hvordan kommer virksomhederne i fokus?
Formanden for forenklingsudvalget, Claus Juhl, vil præsentere de vigtigste
hovedpointer fra forenklingsudvalgets arbejde og udvalgte anbefalinger.

10.55-11.10

Interview af Claus Juhl v/ direktør Laila Kildesgaard, KL
Efter oplægget interviewes Claus Juhl af KL's direktør Laila Kildesgaard.
Under interviewsessionen vil der blive inddraget spørgere blandt konferencens deltagere.

11.10-11.25

Kort pause

11.25-12.15

Fra politik til praksis: Hvordan arbejdes med vækst på tværs af forvaltningsområder?
Hvad betyder anbefalingerne fra Forenklingsudvalget for kommunernes arbejde med erhvervsfremme og erhvervsudvikling?
Oplægget bygger bro mellem det politiske fokus på erhvervsfremme og kravene der stilles lokalt til kommuner om at løse udfordringer med vækst og
sikre gode rammevilkår for virksomheder. Sidstnævnte sættes fokus på i eftermiddagens to udfordringsbaserede arbejdsrum.
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12.15-13.15

Frokost

13.15-14.15

Udfordringsbaserede arbejdsrum
Hvordan navigerer man bedst som kommunal medarbejder i krydspresset
mellem at sikre virksomhederne den bedste service, samarbejdsfladerne til
andre afdelinger og de politiske ønsker?
Efter frokost deles konferencen op i to udfordringsbaserede arbejdsrum. De
udfordringsbaserede arbejdsrum har form som dynamiske workshops inden
for to temaer: arbejdskraft og smidigt myndighedsarbejde.
Fælles for de to temaer og kernen i øvelserne er evnen til at arbejde på
tværs. For at kunne lykkedes med indsatser der fx sikrer virksomhederne de
rette kompetencer, stiller det nemlig krav til kommunerne om at kunne samarbejde på tværs på flere måder:
– I form af tværgående indsatser og partnerskaber
– Eksternt med fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner eller øvrige offentlige institutioner
– Internt i kommunen med de øvrige forvaltningsområder
De udfordringsbaserede arbejdsrum faciliteres af Antropologerne.

14.15-15.00

Kaffepause med rådgivercafé
Savner du viden om, hvor virksomhederne bliver sendt hen, og hvad der
egentligt bliver sagt til dem, når du henviser dem til et andet sted i erhvervsfremmesystemet?
I kaffepausen kan du møde eksperter fra andre dele af erhvervsfremmesystemet, og indgå i uformel dialog med dem om deres tilbud til virksomhederne
og hvordan I kan bruge hinanden. Eksperterne vil stå ved caféborde i lokalet,
hvor kaffen bliver serveret. Alle deltagere kan besøge de rådgivere, som de
er nysgerrige på at vide mere om.

15.00-15.45

Udfordringsbaserede arbejdsrum, fortsat

15.45-16.15

Opsamling i plenum
Læringspunkterne fra de udfordringsbaserede arbejdsrum og for dagen opsamles og præsenteres for medlemmer af KL's nye udvalg, der hermed vil få
inspiration til arbejdet i den nye udvalgsperiode.
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16.15-17.15

Uformelt netværksarrangement
Mød dine kollegaer over et glas vin/øl/vand til en uformel snak i den udendørsgård, som hører til Mogens Dahl Koncertsal.

