
Erhvervsforum glæder sig over fremgang i årlig DI-måling 
 
Hele 25 pladser er Roskilde Kommune nemlig rykket frem i Dansk Industris (DI) årlige undersøgelse på Lokal
Erhvervsvenlighed. Med en 57. plads i 2022 opnår kommunen sin næstbedste placering i de 13 år, DI har lavet
undersøgelsen. Undersøgelsen vurderer kommunernes erhvervsvenlighed blandt de lokale virksomheder, og bedømmes ud
fra ti overordnede kategorier.
Særligt på områderne private leverandører, uddannelse og information og dialog er fremgangen stor i Roskilde Kommune. 
Læs mere om undersøgelsen nedenfor.
 
Madfestival og stor erhvervsbegivenhed nærmer sig 
 
Der er heller ikke længe til årets RO:KOST Madfestival, og på mandag løfter vi sløret for de deltagende restauranters
menuer. Dette kan du læse mere om længere nede.  
 
Det er også ved at være sidste chance for tilmelding til årets store erhvervsbegivenhed - Sommertræf 2022. Vi skal hylde de
lokale gazeller, høre spændende og inspirerende oplæg b.la. om Emotionel Intelligens samt netværke. Der er stadig ledige
pladser, så tilmeld dig nedenfor hvis du også vil med til årets erhvervsbegivenhed.  
 
 

Vi glæder os til at ses i #alletidersroskilde 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

SOMMERTRÆF 2022

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


'Årets store erhvervsbegivenhed'
Tirsdag den 13. september kl. 15:30-19:15

 
Tilmeld og læs mere her:
SOMMERTRÆF 2022

 

NETVÆRKSMØDE
'Yngre leder netværk - september'

Tirsdag den 20. september kl. 08:00-10:00
 

Tilmeld og læs mere her:
YNGRE LEDER NETVÆRK - SEPTEMBER

 

WORKSHOP
'Bliv klogere på LinkedIn'

Tirsdag den 27. september kl. 08:00-11:00
 

Tilmeld og læs mere her:
BLIV KLOGERE PÅ LINKEDIN

 

 
Vil du være blandt de første til at høre om vores mange spændende aktiviteter? - Så tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi

holder dig opdateret på kommende workshops, netværksmøder, og events!
Tilmeld nyhedsbrevet her: Erhvervsforum Roskilde Nyhedsbrev

 

 

https://erhvervsforum.biz/event/sommertraef/
https://erhvervsforum.biz/event/yngre-ledere-netvaerksmoede-september/
https://erhvervsforum.biz/event/bliv-klogere-paa-linkedin/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/


Roskilde stormer frem i undersøgelse fra Dansk Industri
 
Der er godt nyt for Roskilde Kommune, som i Dansk Industris (DI) årlige undersøgelse på Lokal Erhvervsvenlighed, er rykket
hele 25 pladser frem, og dermed opnår en 57. plads i 2022. Vurderingen af kommunernes erhvervsvenlighed er baseret på
de lokale virksomheder, som giver deres bud på, hvordan de oplever en række områder med relevans for erhvervsvilkårene i
kommunen. 
 
Særligt på områderne private leverandører, uddannelse og information og dialog er fremgangen stor i Roskilde Kommune.
I Erhvervsforum glæder man sig over fremgangen, men ”En kommune som Roskilde burde selv med den store fremgang
ikke ligge i den nederste halvdel på erhvervsvenlighed, når vi bliver sammenlignet med de andre kommuner i Danmark. Så
burde vi ligge i top-20”, siger Erhvervsforums direktør Martin Sattrup Christensen.
Samtidig er Erhvervsforum kritiske for det nyligt indgåede budgetforlig, hvor en række af forligets tiltag næppe på nuværende
tidspunkt vil lade Roskilde Kommune beholde den nye placering.
 
Læs Erhvervsforums pressemeddelelse om fremgangen i fuld længde her 

 

https://erhvervsforum.biz/stor-fremgang-i-di-undersoegelse/


Menuerne til årets RO:KOST madfestival offentliggøres
 
Mandag den 12. september er en af de helt store dage i optakten til Roskildes årlige madfestival RO:KOST. Det er nemlig på
mandag, at de deltagende restauranters menuer bliver offentliggjort. 
 
I år deltager 13 lokale restauranter, som i samarbejde med hele 50 råvareproducenter er med til at give besøgende gæster
en unik madoplevelse med smag for det nære.
 
Når RO:KOST løber af stablen i uge 41 bliver det 9. gang, at vi hylder Roskildes restauranter og de mange lokale fødevarer
som produceres i lokalområdet.
 
Du kan læse mere om RO:KOST og se menuerne når de offentliggøres her
Tilmeld dig også RO:KOST nyhedsbrevet her, så du er først på nyheder om menuer og billetter mm.
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