Greve Kommune

Fælles retning for erhvervsindsatsen i Greve Kommune
Torsdag, den 12. marts 2020, kl. 8.00-10.00
Hos LEMAN på Ventrupvej 6 i Greve
Tilmelding senest den 5. marts 2020
Dialog og samarbejde er det bedste udgangspunkt for at blive endnu bedre, og det er netop målet for Greve Kommunes Vækst og
Erhvervspolitik 2019-22.
Greve Kommune skal være et godt sted at drive virksomhed, hvor vi hjælper hinanden, og sammen bliver bedre. Kommunens bidrag er, at
virksomhederne skal have gode rammer, uanset om det gælder lokalplaner, arbejdskraft eller vejforbindelser. Hver dag gør vi os umage for
at bruge ressourcerne på den måde, som giver bedst mening for jer og for Greves borgere. Samtidig glæder det os at opleve, at I også
bidrager med alt det I kan, og som betyder, at I har en stor del af æren for Greve Kommunes lave ledighed. Ingen er perfekt – heller ikke
Greve Kommune – og vi tror på, at sammen kan vi vokse med opgaverne, når blot vi fastholder den åbne dialog og gør os umage for at
forstå hinandens vilkår.
Derfor inviterer DI Roskilde/Køge Bugt, Greve Kommune og Greves lokale erhvervsforening GreveSolrødErhverv til mødet Fælles retning for
erhvervsindsatsen i Greve Kommune torsdag den 12. marts 2020 klokken 8.00 – 10.00 hos LEMAN, Ventrupvej 6 i Greve.
Vi har brug for din erfaring og indsigt og håber, at du har lyst til at deltage og dele dine oplevelser med Greve Kommunes beslutningstagere.
Gennem en fælles dialog om din virksomheds lokale udfordringer, er det vores håb i almindelighed at styrke det lokale erhvervsklima i Greve
Kommune.
Med venlig hilsen
Pernille Beckmann

Thomas Krøyer

Helena Nymann

Borgmester (V)
Greve Kommune

Group CEO, LEMAN A/S
og medlem af bestyrelsen i DI Roskilde/Køge
Bugt

Bestyrelsesformand
GreveSolrødErhverv

Program
08.00 – 08.15

Velkomst ved borgmester Pernille Beckmann og Group CEO, LEMAN A/S og medlem af bestyrelsen i DI Roskilde/Køge Bugt,
Thomas Krøyer

08.15 – 09.00

Virksomhedsrepræsentanter sætter egne ord på aktuelle lokale udfordringer

09.00 – 09.20

Greve Kommune fortæller om konkrete effektmål og indsatser i forbindelse med kommunens Vækst- og Erhvervspolitik
2019-2022

09.20 – 09.50

Fælles drøftelse af emner, der har betydning for at skabe et godt lokalt erhvervsklima i lokalområdet. Eksempelvis:
o
o
o

09.50 – 10.00

Hvordan skaber vi sammenhæng mellem bosætning og erhvervslivets prioriteter i kommunen?
Hvordan kan kommunen styrke servicekulturen over for erhvervslivet?
Hvordan tager vi sammen et endnu større socialt ansvar i forhold til Greves sårbare unge?

Opsamling ved Pernille Beckmann og Thomas Krøyer og tak for i dag

Tilmelding: tilmelding sker ved at sende en e-mail til Karen Blum: kab@di.dk med følgende oplysninger: Navn, virksomhed, titel, e-mail og
telefonnummer.
Deadline for tilmelding: fredag, den 5. marts 2020.

Baggrund
Greve Kommune er stadig en attraktiv erhvervskommune i massiv vækst. Vores lokale erhvervsliv er mestre i at skabe nye job – faktisk er
der skabt rekordmange arbejdspladser sammenlignet med resten af landets kommuner.
En analyse udarbejdet af IRIS GROUP i 2018 viser, at beskæftigelsen de seneste syv år i private virksomheder i Greve Kommune er øget
med, hvad der svarer til 1.552 fuldtidsårsværk eller 15 %. Det er en væsentlig større fremgang end i Region Sjælland og for hele landet, som
i samme periode, oplevede en fremgang på henholdsvis tre (3) % og syv (7) %. Især bygge- og anlægsbranchen vokser markant. I 2017 var
knap 1.900 personer i Greve beskæftiget inden for bygge og anlæg og 1.520 personer inden for transportsektoren. Fra 2010-17 steg
antallet af fuldtidsjobs i begge brancher med 64 %. Væksten var i begge brancher markant lavere både i hele regionen og på landsplan.
Også iværksættertrangen er stor og gavner beskæftigelsen. Iværksætterne i Greve Kommune er dygtige til at skabe job ikke bare til sig selv,
men også til andre. I 2017 etableredes 256 nye virksomheder og i perioden 2014-2017 skabte iværksættervirksomheder i gennemsnit 2,1
fuldtidsårsværk, hvilket er en lille stigning fra 1,9 for perioden 2012-2014. Overlevelsesraten var i 2017 efter et (1) år på 94,7 % og efter to
(2) år på 75,8 %. 62 % af de virksomheder, som i 2013 blev etableret i Greve Kommune, var aktive og i drift i den efterfølgende treårige
periode fra 2013-16. Til sammenligning var overlevelsesraten 55 % og 54 % for henholdsvis regionen og hele landet.

Greve Kommune har i en del år placeret sig i Top-10 i DI’s erhvervsklimaundersøgelse og dermed blandt både Sjællands og Danmarks bedste
erhvervskommuner, men ligger aktuelt nr. 51 i DI’s årlige måling af det lokale erhvervsklima i kommunerne. Greve Kommunes bedste
placering er som nr. 34 i kategorien ”skatter, afgifter og gebyrer, som blandt andet omfatter niveauet for indkomstskat, grundskyld og
dækningsafgift. Greve Kommunes laveste placering er som nummer 70 i kategorien "Information og dialog med kommunen", som er et mål
for virksomhedernes tilfredshed med information fra kommunen samt med dialogen med politikere og embedsværk.

