Ringsted Erhvervsforum
Paraplyorganisation for hele erhvervslivet

Mødereferat fra panel 1, Erhverv og Uddannelse
onsdag den 18. maj 2011 kl. 08.30 – 10.00
hos Den Kreative Matrikel, Garnisonen 38

Deltagere
Panel 1 Erhverv og Uddannelse
Christian Pedersen (bestyrelsen)
Added Value Communication
Søren Faebo
Enemærke & Petersen
Jørgen Kay
VUC
Poul-Erik Nielsen
Ringsted Gymnasium
Dorthe Balthazar
Lærdansk
Anne Knudsen
LO Midtsjælland
Kaare Nielsen
Sydbank
Afbud:
Kim Elfing (bestyrelsen), Midtsjællands Byggeservice
Peter Rasmussen, CL-VVS
Thorbjøn Thorbjørnson; SOSU Vest
Ulrich Bruus Madsen; Humleore Skovdistrikt
Karsten Jacobsen; EUC Ringsted
Troels Brandt, Ringsted Produktionsskole
Dagsorden:
1. Velkommen til det nye panel og præsentation af paneldeltagerne
Thomas Hørdam bød velkommen til det nye panel
2. Panelarbejde (oplæg v/ sekretariatet)
Thomas orienterede om panelarbejdet og dets organisering.

3. Ringsteds nye erhvervspolitik og foreslåede handlinger (se vedhæftede
bilag)
Sekretariatet havde med mødeindkaldelsen fremsendt den nye erhvervspolitik
og foreslåede handlinger, som blev gennemgået mht. at skabe sammenhæng
til panelprojekterne.
4. Panelprojekter
Efter at deltagerne havde gennemført brainstorming i mindre grupper kom
følgende idéer op til drøftelse:
-

Målrette efter- og videreuddannelser
Her tænkes på at afdække behov for efter- og videreuddannelser hos
lokale virksomheder og relaterede brancheorganisationer.
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Undersøgelsen vil blive fulgt op af et seminar om efter- og
videreuddannelse mhp at tiltrække relevante tilbud til Ringsted eller
indgå i konkrete samarbejder med relevante uddannelsesinstitutioner.
-

Udvikling af kompetencekatalog
Det vil være oplagt at udvikle et kompetencekatalog over lokale udbud af
uddannelser målrettet virksomhederne. Et fælles kompetencekatalog
kan evt. udarbejdes af uddannelsesinstitutioner sammen med
repræsentanter for erhvervslivet. Det ville skabe et godt overblik for
virksomheder.

-

Understøtte Ringsteds Vækstlag
Et andet muligt område er at understøtte Ringsteds Vækstlag af
etablerede virksomheder, da der her er stort potentiale for vækst i
beskæftigelse. Projektet er meget interessant, men hører hjemme i
panelet Vækst og Iværksætteri, hvor det gennemføres gennem ny
mentorordning, professionel bestyrelse og samarbejdet med Connect
Denmark.

5. Mødeplan for panelet frem til generalforsamlingen (se vedhæftede
forslag).
Den fremsendte mødeplan blev tilsluttet. Thomas sender mødeindkaldelser via
outlook.
6. Nyt på erhvervsområdet
Mads Stougaard Kristiansen er fra efter sommerferien ny chef for Erhverv og
Kommunikation, når Carsten Torrild stopper. Maria Højlund Mikkelsen går på
barsel i juni måned og i den forbindelse ansættes en ny erhvervskonsulent.
Susanne Reiff Petersen vil få en mere fremtrædende rolle i erhvervsforums
arbejde. Susanne har tidligere primært beskæftiget sig med turisme og vil
fortsætte med dette.
7. Opsamling og formidling
Thomas kontakter uddannelsesinstitutionerne mhp udarbejdelse af
kompetencekatalog. Endvidere udarbejder Thomas oplæg til spørgeskema til
virksomhedsundersøgelse ifm. deres efter- og videreuddannelsesbehov, som
præsenteres på næste møde.
8. Eventuelt
Intet
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