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Side 2

1 (Åben) Dagsorden til møde i opgaveudvalget Erhvervspolitik 14. januar 2016
Sags ID: EMN-2016-00215

Resumé
Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget skal tilvejebringe et vidensgrundlag som afsæt for
udvalget arbejde. På dette møde præsenteres udvalget for resultaterne af en undersøgelse om
virksomhedernes behov og ønsker til en kommende erhvervspolitik for Gentofte Kommune.
Oplægget følges op med en dialog. Endvidere skal udvalget godkende ramme for program for en
erhvervskonference.

Baggrund
På de første møder har udvalget fået præsenteret fakta om Gentofte som erhvervskommune.
Udvalget har hørt om forskellige veje til et stærkt lokalt erhvervsklima, om typiske fokusområder i
lokale erhvervspolitikker og hørt om andre kommuners konkrete indsatser.
Dette møde i opgaveudvalget er bygget op omkring et oplæg, hvor resultaterne af den kvalitative
undersøgelse af virksomheders behov og ønsker til en kommende erhvervspolitik for Gentofte
Kommune præsenteres. Endvidere præsenteres data om Gentoftes iværksætterpræstationer samt
et billede af uddannelsesbaggrund fordelt på uddannelsestyper for arbejdsstyrken i kommunen.
Oplæggende vil blive fulgt op med en dialog om, hvad der skal lægges vægt på i en kommende
erhvervspolitik for at styrke vilkårene for at drive og udvikle virksomhed i Gentofte Kommune.
Sidst skal forslag til ramme for den erhvervskonference, der skal afholdes ifølge kommissoriet,
drøftes og godkendes.
Dagsorden for mødet vil bestå af følgende elementer:








Velkomst ved formanden
Oplæg om ”Resultatet af iværksætteranalysen samt uddannelsessammensætning”
Oplæg om ”Virksomhedernes behov og ønsker til erhvervspolitikken i Gentofte
Kommune”
Dialog om ”Hvad skal der i erhvervspolitikken lægges vægt på for at styrke vikårene
for at drive og udvikle virksomhed i Gentofte Kommune? ”
Ramme for program for erhvervskonference – til godkendelse
Opsamling og afrunding.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til opgaveudvalget Erhvervspolitik:

At opgaveudvalget har en dialog om, hvad der i erhvervspolitikken skal lægges vægt på
for at styrke vikårene for at drive og udvikle virksomhed i Gentofte Kommune.
Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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2 (Åben) Ramme for program for erhvervskonference
Sags ID: EMN-2016-00215

Resumé
Det fremgår af kommissoriet, at der skal afholdes en erhvervskonference/strategiseminar med
bred deltagelse af interessenter for at sikre en bred inddragelse i udviklingen af den kommende
erhvervspolitik for Gentofte Kommune.

Baggrund
Som et proceskrav fremgår det af kommissoriet, at udvalget har ansvar for at afholde en
erhvervskonference/strategiseminar med det formål at sikre, at en bred kreds af interessenter er
blevet involveret i at forme den kommende erhvervspolitik for Gentofte Kommune.
Det blev på første møde d. 16. september med godkendelsen af arbejdsform og proces besluttet,
at den konkrete planlægning skulle ske på baggrund af udvalgets drøftelser oktober-januar.
Et forslag til en ramme for erhvervskonferencen er vedlagt som bilag. Den godkendte ramme vil
danne afsæt for den videre planlægning af konferencen.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til opgaveudvalget Erhvervspolitik:

At opgaveudvalget Erhvervspolitik drøfter og godkender rammen for erhvervskonferencen.
Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag, forslag til ramme for erhvervskonference (984915 - EMN-2016-00215)
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