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1 (Åben) Dagsorden for møde i opgaveudvalget Erhvervspolitik den 20. oktober 2015
Sags ID: EMN-2015-16111

Resumé
På det andet møde i opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune præsenteres udvalget
for to oplæg dels om ”Veje til at skabe et stærkt, lokalt erhvervsklima”, dels om ”Gentofte som
erhvervskommune – fakta, styrker, udfordringer og perspektiver”. Oplæggene er et led i at
tilvejebringe det nødvendige videns- og datagrundlag som baggrund for udvalgets videre drøftelser
om mulige mål, temaer og indsatser i en erhvervspolitik. Endvidere skal udvalget beslutte, om der
skal gennemføres en kvalitativ undersøgelse.

Baggrund
Programmet for andet møde i opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune er bygget op
omkring to oplæg med efterfølgende dialog om udvalgets syn på mulige byggesten i en
erhvervspolitik.
Første oplæg er et bredt og perspektiverende oplæg om de forskellige veje til et stærkt, lokalt
erhvervsklima herunder de forskellige byggesten i en erhvervspolitik.
Andet oplæg har fokus på fakta om Gentofte som erhvervskommune – styrker, udfordringer og
perspektiver herunder data om blandt andet erhvervsdemografi- og struktur.
Af kommissoriet fremgår det, at udvalget skal sikre inddragelse af en bred og varieret gruppe af
virksomheder, m.fl. På baggrund heraf gives et bud på hvilke virksomhedstyper/brancher, som det
kan være interessant at få supplerende input fra i en eventuel kvalitativ undersøgelse herunder et
oplæg om mulige temaer.
Med afsæt i de to oplæg lægges op til en bred og åben dialog om mulige byggesten i en
erhvervspolitik for Gentofte Kommune.
Dagsorden for mødet vil bestå af følgende elementer:









Velkomst ved formanden.
Forslag til mødeplan for 2016 – til beslutning.
Oplæg om ”Veje til at skabe et stærkt, lokalt erhvervsklima” ved Bjarne E. Jensen, REG
LAB.
Oplæg om ”Gentofte som erhvervskommune – fakta, styrker, udfordringer og perspektiver”
ved Jens Nyholm, Iris Group.
Spørgsmål og dialog.
Kvalitativ undersøgelse – til beslutning.
Dialog og refleksion.
Opsamling og afrunding.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til opgaveudvalget Erhvervspolitik:
1. At opgaveudvalget har en dialog om mulige byggesten i en erhvervspolitik for Gentofte
Kommune.
2. At udvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres en kvalitativ undersøgelse.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag

2 (Åben) Godkendelse af mødeplan for 2016
Sags ID: EMN-2015-16111

Resumé
På første møde i opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune blev det besluttet, at en
mødeplan for 2016 skal godkendes på udvalgets møde den 20. oktober.

Baggrund
Møderne for 2015 blev godkendt på mødet den 16. september, og udvalget besluttede samtidig, at
en mødeplan for 2016 skal godkendes på mødet den 20. oktober.
Forslag til mødeplan 2016:








Torsdag den 14. januar
Torsdag den 17. marts
Mandag den 11. april
Onsdag den 15. juni
Tirsdag den 20. september
Onsdag den 26. oktober
Onsdag den 30. november

Alle møderne finder sted i tidsrummet kl. 19 -21.
Udvalget fik et forslag til mødeplan for 2016 udleveret på sidste møde. Der gøres opmærksom på,
at datoerne for møderne i marts og september er justeret.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til opgaveudvalget Erhvervspolitik:
At forslag til mødeplan for 2016 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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