GENTOFTE KOMMUNE

Referat af
møde i
Opgaveudvalg for Erhvervspolitik
Mødetidspunkt 20-10-2015 19:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B

Protokollen blev læst
og mødet hævet kl.:

21:00

Tilstede: Søren B. Heisel, Jesper Kamp Nielsen, Marie-Louise Andreassen,
Poul V. Jensen, Jens Peter Bredholt, Jørgen Simmelsgaard, Ole Perlt, Bjarne
Steenstrup, Jesper Kampmann, Morten Svendsen Henrik Friese, Nikolaj
Lokdam Reissmann, Jørgen Kejlberg, Kim Tverskov

Fraværende: Marianne Zangenberg (Afbud)

Indholdsfortegnelse
Opgaveudvalg for Erhvervspolitik
20-10-2015 19:00
1 (Åben) Dagsorden for møde i opgaveudvalget Erhvervspolitik den 20. oktober 2015 .......................3
2 (Åben) Godkendelse af mødeplan for 2016 ............................................................................5

Side 2

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.
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2. At udvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres en kvalitativ undersøgelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalgets formand bød velkommen til andet møde i opgaveudvalget og præsenterede målene for
mødet. Målene for mødet var blandt andet at få første del af det ønskede vidensgrundlag som
fundament til de videre drøftelser om en erhvervspolitik for Gentofte Kommune. Endvidere skulle
udvalget beslutte, om der skal gennemføres en kvalitativ analyse for at få et bredere faktabaseret
grundlag at arbejde videre med.
Første oplæg ved Bjarne E. Jensen fra REG LAB handlede om forskellige veje til at skabe et
stærkt, lokalt erhvervsklima. I oplægget præsenteredes en række faktorer, der har central
betydning for at skabe vækst:





At bygge videre på de givne erhvervsmæssige styrker.
At opbygge uddannelsesmiljøer, der matcher lokale behov.
At investere i ambitiøs byudvikling.
At tage styringen, skabe opbakning og være innovativ.

I andet oplæg ved Jens Nyholm fra Iris Group præsenteredes, på baggrund af en dataanalyse, de
centrale fakta for Gentofte Kommune som erhvervskommune herunder styrker og udfordringer.
Det blev blandt andet af oplægsholderen fremhævet:






At Gentofte Kommune har mange iværksættervirksomheder.
At Gentofte Kommune har en af landets højeste etableringsrater.
At der er mange mikrovirksomheder og få større virksomheder i kommunen.
At det kun er meget få virksomheder i kommunen, der vækster.
At virksomhederne i Gentofte typisk er indenfor rådgivning, finans- og forsikring samt lifescience- og sundhed.

Jens Nyholm præsenterede endvidere et forslag til dels temaer, dels virksomhedstyper til en
kvalitativ undersøgelse med dybdeinterview med henblik på at få et yderligere faktabaseret
grundlag for erhvervspolitikken at arbejde videre med.
Udvalget drøftede, med afsæt i de to oplæg, hvad det kan være relevant at få yderligere belyst
og/eller få svar på i en kvalitativ undersøgelse. Der blev peget på:






Hvordan kan iværksætternes vækst understøttes?
Hvilke typer af virksomheder er de nye iværksættere?
Hvad lægges til grund for valg af placering af virksomhed i Gentofte Kommune – og ville
Gentofte Kommune vælges igen?
Hvilke virksomheder har også aktiviteter udenfor Gentofte Kommune?
Hvorfor har nogle virksomheder valgt at flytte fra Gentofte Kommune?

Udvalget besluttede, at der skal gennemføres en kvalitativ analyse med interview og, at
ovenstående ønsker indarbejdes i det fremadrettede arbejde i udvalget.
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Endvidere efterspurgte udvalget et samlet billede af uddannelsesbaggrund fordelt på
uddannelsestyper for arbejdsstyrken i Gentofte Kommune.
Udvalget havde derefter, med afsæt i de to oplæg, en dialog om, hvilke tanker oplæggene satte i
gang i forhold til en erhvervspolitik for Gentofte Kommune, og om der var noget, som havde
overrasket. Udvalgets synspunkter er dokumenteret, så de kan indgå i det videre arbejde.

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:
.
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Beslutninger:
Vedtaget

Bilag
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