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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG
ERHVERVSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE
1. BAGGRUND OG FORMÅL
Erhvervslivet i Gentofte Kommune er et væsentligt element i Gentoftes byliv og bidrager positivt til kommunens
økonomi. Når der skabes værdi i virksomhederne, medfører det arbejdspladser, lønindkomster, investeringer og
skatteindtægter.
Fomålet med erhvervspolitikken er at sikre gode rammebetingelser for virksomhederne og skabe vækst og job i
Gentofte Kommune og i regionen som helhed. Erhvervspolitik er tværpolitisk og skal ses i sammenhæng med både
beskæftigelse og uddannelse, miljø og byplanlægning samt velfærd.
Gentofte Kommune både samarbejder med og løser mange opgaver for virksomhederne.
Gentofte Kommune er med i Greater Copenhagen, som er et samarbejde mellem kommuner og regioner i Skåne og
Østdanmark. Et samarbejde der har til formål at skabe vækst og arbejdspladser. Gentofte Kommune er dermed en del
af en fælles fokuseret dagsorden om vækst og udvikling, der bygger på engagement i hele det østlige Danmark og
Sydsverige. Vi deler den fælles vision om at skabe arbejdspladser og vækst i hele Greater Copenhagen.
Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af Gentofte Plan 2015 at øge det erhvervsstrategiske fokus, og at
der skal udarbejdes en erhvervspolitik for Gentofte Kommune. Målet er, at borgere og virksomheder i Gentofte
Kommunes fortsat sikres gode rammebetingelser herunder drager nytte af de regionale initiativer og muligheder.
Erhvervspolitikken skal sætte rammerne for Gentofte Kommunes indsats og strategien skal sætte mål for arbejdet
med at sikre optimale betingelser for vækst og udvikling i virksomhederne.
Derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet at nedsætte et opgaveudvalg, der har til opgave at udarbejde forslag til en
erhvervspolitik.

2. OPGAVEUDVALGETS OPGAVER
Opgaveudvalget har til opgave:







At udarbejde forslag til en erhvervspolitik, der kan fungere som en ramme for Gentofte Kommunes arbejde
med en samlet erhvervsindsats.
At udarbejde oplæg til implementering af erhvervspolitikken, herunder input til strategi og handleplan.
At sikre sammenhæng mellem erhvervspolitikken og eksisterende relevante politikker og kobling til det
øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen, herunder at sikre sammenhæng til Greater Copenhagen samarbejdet
og regionens vækst og udviklingsstrategi.
At tilvejebringe og sikre et tilstrækkeligt og opdateret vidensgrundlag som baggrundsmateriale for udvalgets
arbejde, herunder viden om erhvervsdemografi, virksomhedernes behov mv.
At sikre en proces, som er kendetegnet ved dialog, inddragelse og samskabelse.
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At sikre inddragelse af en bred og varieret gruppe af virksomheder, interessenter, fagligheder og
videnspersoner i arbejdet, herunder at
o inddrage Gentofte Kommunes Lokale Beskæftigelsesråd, virksomheder, brancheorganisationer,
videnspersoner og fagpersoner fra kommunens opgaveområder.
Udvalget har ansvar for afholdelse af mindst et strategiseminar/erhvervskonference og/eller en møderække
med bred deltagelse fra Kommunalbestyrelsen, virksomheder og øvrige interessenter, hvor resultaterne fra
fakta og analysefasen præsenteres og diskuteres med henblik på at tilvejebringe konturerne af de strategiske
sigtelinjer for vision og erhvervspolitikken.
Udvalget stiller i samarbejde med de relevante opgaveområder forslag til opfølgning og evaluering af
erhvervspolitikken.

3. SAMMENSÆTNING AF OPGAVEUDVALGET
Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i henhold til § 17, stk.
4, i lov om kommunernes styrelse.
Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:



5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.
10 medlemmer fordelt således:
-

4 medlemmer efter samråd med interesse- og brancheorganisationer, der afspejler erhvervslivet og
arbejdsmarkedet i Gentofte Kommune og regionen som helhed.

-

5 medlemmer fra virksomheder af forskellig størrelse og indenfor forskelige brancher, der afspejler
erhvervslivet i Gentofte Kommune og regionen som helhed.

-

1 medlem fra et uddannelsessted.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand/næstformand for opgaveudvalget.
Sekretariatsbistand til opgaveudvalget koordineres af direktør for Social & Sundhed.

4. OPGAVEUDVALGETS ARBEJDSFORM
Opgaveudvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform. Formandskabet sikrer sammenhæng i politikudviklingen til de
øvrige udvalg med borgerdeltagelse og til de stående udvalgs arbejder.
Opgaveudvalget kan i sit arbejde nedsætte arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne vil der kunne inddrages yderligere
relevante interessenter.
Opgaveudvalget kan endvidere inddrage yderligere interessenter og personer med særlig viden eksempelvis gennem
afholdelse af workshops, offentlige møder m.v.
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5. TIDSPLAN
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i 2. halvår 2015 og afsluttes således, at erhvervspolitikken kan vedtages af
Kommunalbestyrelsen inden udgangen i 2016.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres på dets møder løbende om opgaveudvalgtes arbejde.

6. ØKONOMI
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
Hvis forslag fra opgaveudvalget er forbundet med udgifter, der ikke kan finansieres indenfor eksisterende budget vil
stillingtagen ske i forbindelse med forhandling om og vedtagelse af kommende års budget.
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