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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:
.

Beslutninger:
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Af kommissoriet for opgaveudvalget fremgår det, at udvalget skal tilvejebringe et videngrundlag
som afsæt for udvalgets arbejde. På mødet præsenteredes resultaterne af to undersøgelser
foretaget af Iris Group for Gentofte Kommune. En iværksætteranalyse, hvor den overordnede
konklusion er, at Gentofte Kommune er en god iværksætterkommune målt på en række
indikatorer:






Etableringsraten: Gentofte Kommune har en af landets største etableringsrate, målt som
antallet af virksomheder der opnår reel økonomisk aktivitet udtrykt ved en omsætning, der
svarer til mindst et halvt årsværk i den pågældende branche.
Iværksætterraten: Gentofte Kommune har landets syvende højeste iværksætterrate, hvor
der ses bort fra selskaber etableret af eksisterende iværksætte, holdingselskaber,
datterselskaber mv.
Iværksætter, der ansætter medarbejdere: Her er Gentofte nr. syv i landet.

Analysen viser desuden, at iværksætterne i Gentofte typisk er indenfor videnservice, information
og kommunikation, bygge og anlæg samt anden erhvervsservice (rengøring, ejendomsservice,
vagttjeneste mv.). Iværksættervirksomhederne vokser sig typisk ikke store, og Gentofte er en af de
kommuner i landet, der har færrest vækstvirksomheder.
Opgaveudvalget ønskede at få oplysninger om hvilke kommuner, der er bedre placeret end
Gentofte Kommune på de pågældende parametre, hvilket afklares.
Den anden analyse, der præsenteredes, fokuserede på virksomhedernes behov og ønske til en
kommende erhvervspolitik og bygger på 29 interviews med virksomheder indenfor forskellige
brancher og virksomhedstyper. Opgaveudvalget ønskede en oversigt over interviewede
virksomheder, der indgår i analysen.
Analysen peger på styrker og svagheder samt konkrete ønsker i forhold til 1) eftersyn af
grundlæggende lokale rammevilkår, 2) styrkelse af den kommunale myndighedsbetjening, 3)
udvikling af lokale erhvervstilbud og 4) vækstmiljøer for virksomheder med stort vækstpotentiale.
Der var i den forbindelse en drøftelse af dækningsafgift for blandede beboelses- og
erhvervsejendomme. Det blev i den forbindelse aftalt, at administrationen afklarer en række
faktuelle spørgsmål mhp. udvalgets oplysning.
Opgaveudvalget drøftede med udgangspunkt i analysens resultater hvad, der i en erhvervspolitik
skal lægges vægt på for at styrke vilkårene for at drive og udvikle virksomhed i Gentofte
Kommune. Resultaterne af drøftelserne er dokumenteret og vil indgå i udvalgets videre arbejde.

Bilag

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.
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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:
.

Beslutninger:
Af kommissoriet for opgaveudvalget fremgår det, at opgaveudvalget har ansvar for, at der afholdes
en erhvervskonference, et strategiseminar eller en møderække med bred deltagelse fra
Kommunalbestyrelsen, virksomheder og øvrige interessenter. Opgaveudvalget drøftede på
baggrund af et forslag fra administrationen rammerne for en erhvervskonference.
Det blev besluttet, at der lægges op til afholdelse af en erhvervskonference i maj måned 2016 af
tre timers varighed med begyndelse kl. 17.
Opgaveudvalget drøftede sted og program. Resultatet af drøftelserne er dokumenteret således, at
de kan indgå i den videre planlægning.

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

Side 5

