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1 (Åben) Dagsorden til møde i opgaveudvalget Erhvervspolitik den 1. december
2015
Sags ID: EMN-2015-17919
Resumé
På tredje møde i opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune vil udvalget blive
præsenteret for to oplæg dels om typiske fokusområder i lokale erhvervspolitikker, dels om mulige
konkrete indsatsområder i en erhvervspolitik. Oplæggene er en del af det videns- og datagrundlag,
der danner afsæt for udvalgets videre arbejde med at formulere fokusområder, mål og indsatser i
en erhvervspolitik for Gentofte Kommune.

Baggrund
Programmet for 3. møde i opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune er bygget op
omkring to oplæg herunder den efterfølgende dialog om mulige mål og fokusområder for en
erhvervspolitik.
Første oplæg giver et indblik i og eksempler på typiske fokusområder i kommunale
erhvervspolitikker. Det andet oplæg vil give inspiration til konkrete indsatsområder og initiativer.
Oplæggene vil tage afsæt i inspiration fra andre kommuner og de karakteristika for Gentofte
Kommune, som udvalget blev præsenteret for ved forrige møde.
Med afsæt i de to oplæg lægges op til en dialog, hvor udvalget skal pejle sig ind på mulige
fokusområder for en erhvervspolitik for Gentofte Kommune.
Dagsorden for mødet vil bestå af følgende elementer:







Velkomst ved formanden
Oplæg om ”Typiske fokusområder i lokale erhvervspolitikker” ved Flemming Omel Hansen,
Gentofte Kommune
Oplæg om ”Mulige indsatsområder og inspiration fra andre kommuner” ved Jens Nyholm,
Iris Group
Spørgsmål og dialog om oplæg
Dialog om mulige fokusområder for en erhvervspolitik for Gentofte Kommune
Opsamling og afrunding.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune:
At opgaveudvalget har en dialog om mulige fokusområder for en erhvervspolitik for Gentofte
Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Det tredje møde i opgaveudvalget havde sigte på at bibringe viden til udvalgets medlemmer om
mulige fokusområder, mål og indsatser i erhvervspolitikken med afsæt i erfaringerne fra andre
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kommuners erhvervspolitikker. Formålet hermed er at skabe et solidt fundament for
opgaveudvalgets arbejde med udformning af erhvervspolitikken for Gentofte Kommune. Mødet var
bygget op omkring to oplæg som grundlag for en dialog i udvalget om mulige fokusområder for en
erhvervspolitik for Gentofte Kommune.
Mødets første oplæg ved Flemming Omel Hansen, Gentofte Kommune omhandlede hvilke typiske
fokusområder, der findes i eksisterende kommunale erhvervspolitikker. Der blev i alt præsenteret
syv typiske fokusområder, der hver især har knyttet nogle centrale spørgsmål til sig, som
erhvervspolitikken kan adressere:








Iværksættere/entrepreneurship - hvordan fremmes og understøttes iværksætteri.
Beskæftigelse – hvordan sikres virksomhedernes arbejdskraft og ledige nye jobmuligheder.
Udsyn og internationalisering – hvordan kobles det lokale perspektiv med det regionale,
nationale og globale perspektiv.
Uddannelse/vækstkritiske kompetencer - hvordan sikres fremtidens kompetencer, og
hvordan imødekommes nutidens behov.
Dialog med erhvervslivet - hvordan fastholdes og udvikles dialogen mellem erhvervslivet og
kommunen.
Kommunal service/sagsbehandling - hvordan fastholdes og udvikles den gode
sagsbehandling og service.
Kommunale rammevilkår/indirekte erhvervsservice - kommunen som attraktiv bosætningsog erhvervskommune.

Mødets andet oplæg ved Jens Nyholm, Iris Group omhandlede bud på mulige indsatsområder
samt inspiration fra andre kommuner. Oplægget indeholdte eksempler på mål, der er typiske for
lokale erhvervspolitikker, et foreløbigt bud på indsatsområder i en kommende erhvervspolitik for
Gentofte Kommune og inspiration fra andre kommune i form af eksempler på konkrete initiativer
der er relevante ift. de erhvervsdemografiske karakteristika for Gentofte Kommune.
Opgaveudvalget havde på baggrund af de to oplæg en drøftelse af, hvilke mulige fokusområder
opgaveudvalgets medlemmer mener kan være særligt relevante i en erhvervspolitik for Gentofte
Kommune. Der blev i drøftelserne peget på en række fokusområder, som udvalgets medlemmer
vurderer, er relevante i en erhvervspolitik for Gentofte Kommune. Synspunkterne er dokumenteret
af administrationen og samles i en opfølgning til opgaveudvalgets medlemmer, således at de kan
indgå i det videre arbejde i udvalget.

Bilag
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