Ringsted Erhvervsforum
Paraplyorganisation for hele erhvervslivet
Mødereferat af panel 1, Erhverv og Uddannelse
Tirsdag den 23. august 2011 kl. 08.30 – 10.00
hos Den Kreative Matrikel, Garnisonen 38
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Dagsorden:
1. Velkommen tilbage efter sommerferien og bordet rundt!
Kort introduktion af mødedeltagerne. Jacob Nordby, som er kommunaldirektør i
Ringsted kommune, deltog i mødet med henblik på at følge med i aktiviteter på
erhvervsområdet. Jacob Nordby vil fremadrettet deltage i de aktiviteter, som det
er muligt i forhold til hans øvrige ansvarsområder.
2. Opsummering af erhvervspolitik og handlinger v. sekretariatet
Ringsted kommunes erhvervspolitik og handlinger på uddannelsesområdet blev
præsenteret med henblik på at sætte mødets retning og fokus.
3. Gennemgang af projekter besluttet på forrige panelmøde
- Målrette efter- og videreuddannelser
• Der er gennemført en undersøgelse af lokale virksomheders behov for efter- og
videreuddannelsesbehov i august måned. Resultater fra undersøgelsen blev
gennemgået og følgende konklusioner blev præsenteret på baggrund af
undersøgelsen:
• Virksomhedernes efteruddannelsesbehov er størst indenfor
ledelse/HR/personlig uddannelser samt tekniske efteruddannelser
• Virksomhederne angiver de primære barrierer for efter- og
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videreuddannelse af medarbejdere som: At det er svært at undvære
medarbejdere, at det er omkostningstungt at sende medarbejdere på
efter- og videreuddannelse
Kendskabet til lokale efter- og videreuddannelsesmuligheder er ikke
stort. Det samme gælder kendskabet til muligheder udenfor Ringsted
Der bliver i højere grad anvendt private konsulenter end offentlige
udbydere som leverandører
Der er interesse for at modtage information om tilbud via mail og
fremsendelse af kursusmateriale

Det blev diskuteret hvad der kan gøres. LO nævnte fleksibel opkvalificering
som mulighed, da der er mange kompetente ledige for tiden, som kan erstatte
de ansatte i virksomhederne, som derfor kan få udbygget deres kompetencer.
Endvidere nævnte VUC kommunens samarbejdsudvalg. Troels Brandt fra
Ringsted Produktionsskole nævnte nødvendigheden af en målrettet indsats.
Rådgivere, banker og revisorer kunne evt. sætte krav til virksomhedernes
kompetencer i fm. lån og finansiering.
Jacob Nordby foreslog, at uddannelsesinstitutionerne under overenstkomst
forhandlingerne kunne kontakte formanden for HMU udvalget i forhold til
konkrete uddannelsebehov.
Endvidere var der et forslag om at udarbejde en grøn Ringsted pakke indenfor
bygge anlæg. Ideen var her, at håndværkere og banker kunne udvikle en
samlet pakke for energirenovering af bygninger og boliger, således at kunden
ville få et klart økonomisk overblik over konsekvenserne af bygningsboligrenoveringen.
-

Udvikling af kompetencekatalog
Poul-Erik Bjørn Nielsen fra Ringsted Gymnasium præsenterede
uddannelsesinstitutionernes tanker om et lokalt kompetencekatalog.
Idéen er, at virksomhederne kan få en samlet introduktion til efter- og
videreuddannelsestilbud i Ringsted, samt de kompetencer, der er
tilstede på uddannelsesinstitutionerne.

-

Ringsteds vækstlag
Dette punkt arbejdes der med i panelet for Vækst og Iværksætteri.
Derfor vil Erhvervs- og uddannelsespanelet ikke arbejde videre med
dette punkt.

4. Nyt på erhvervsområdet
Der er ansat to nye medarbejdere i Erhvervs- og kommunikationssekretariatet
fra 15. august i år. Mette Apollo skal i løbet af de næste tre år udarbejde en
Erhvervs-Ph.D. med temaet, hvordan Ringsted kommune kan bidrage til at
Erhvervs- og kommunikationssekretariatet
Sct. Bendtsgade 1 • 4100 Ringsted
Telefon +45 5762 8200 • Telefax +45 57 62 8209
e-mail: erhvervsforum@ringsted.dk • www.ringstederhvervsforum.dk
• cvr-nr.: 13 99 99 37

Ringsted Erhvervsforum
Paraplyorganisation for hele erhvervslivet
skabe innovation i områdets virksomheder. Ditte Mørck Liginger Jessen er
ansat til at drive erhvervsservice med særligt fokus på iværksættere.
Endvidere er Ringsted kommune ved at indgå en aftale om etablering af
Vækstfabrik i Ringsted.
5. Opsamling og afrunding af mødet
Erhvervs- og kommunikationssekretariatet opsamler de forskellige idéer i
forhold til, hvordan der kan arbejdes videre med at skabe samspil mellem
lokale uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Her vil VEU-centret være en
central aktør, da VEU-centrene fremover vil være virksomhedernes indgang til
efter- og videreuddannelsesområdet.
6. Eventuelt
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