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1 (Åben) Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Erhvervspolitik den 15. juni 2016
Sags ID: EMN-2016-03136
Resumé
På sidste møde færdiggjorde opgaveudvalget det forslag til en erhvervspolitik, som skulle bruges
som ramme for dialogerne på erhvervskonferencen den 18. maj 2016.
På dette møde skal opgaveudvalget med afsæt i input fra erhvervskonferencen drøfte, om
forslaget til erhvervspolitik skal justeres.

Baggrund
Møderne marts til juni er i planen for opgaveudvalget afsat til at formulere selve erhvervspolitikken.
Den 18. maj var opgaveudvalget værter for en erhvervskonference, hvor målet var at få input til
forslaget til en erhvervspolitik og den handleplan, der skal omsætte politikken til handling. Inviteret
til konferencen var kommunes virksomheder, Gentofte Kommunes Beskæftigelsesråd,
kommunens brancheforeninger og medlemmer af Kommunalbestyrelsen.
På mødet 15. juni skal udvalget drøfte input fra konferencen, og om det giver anledning til at
justere på forslaget til erhvervspolitikken.
Programmet for møde vil indeholde følgende:




Justering af forslag til erhvervspolitik
Nedsættelse af arbejdsgrupper
Den videre proces.

Bilag med opsamling af input fra erhvervskonferencen eftersendes til udvalgets medlemmer.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune:
At opgaveudvalget drøfter og beslutter behovet for justeringer af forslag til erhvervspolitik.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Opgaveudvalgte drøftede de mange udsagn der kom fra deltagerne på Erhvervskonferencen den
18. maj 2016 med henblik på justering af forlaget til erhvervspolitik. Udvalgets input er
dokumenteret og indgår i det videre arbejde.

Bilag

2 (Åben) Nedsættelse af arbejdsgrupper
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Sags ID: EMN-2016-03136
Resumé
Opgaveudvalget har mulighed for jf. kommissoriet at nedsætte arbejdsgrupper. På mødet skal
opgaveudvalget træffe beslutning om at nedsætte arbejdsgrupper herunder godkende
opgavebeskrivelse.

Baggrund
Opgaveudvalget skal udarbejde et oplæg til, hvordan erhvervspolitikken kan implementeres
herunder komme med input til en handleplan.
Endvidere fremgår det af kommissoriet, at opgaveudvalget skal sikre, at der er en sammenhæng
mellem forslaget til erhvervspolitikken samt handleplanen og til de eksisterende politikker og
indsatser i kommunen.
Opgaveudvalget har udarbejdet et forslag til en erhvervspolitik med fokus på fem strategiske
spor. De strategiske spor udgør grundlaget for udvalgets videre arbejde med udarbejdelse af
en implementeringsplan, herunder forslag til konkrete initiativer, der skal omsætte politikken til
handling.
Udvalget skal træffe beslutning om at nedsætte arbejdsgrupper for hvert af de fem strategiske
spor, herunder godkende opgavebeskrivelse.
Bilag med forslag til opgavebeskrivelse for arbejdsgrupper vil blive eftersendt til udvalgets
medlemmer.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune:
1. At opgaveudvalget træffer beslutning om at nedsætte arbejdsgrupper.
2. At opgaveudvalget drøfter og godkender opgavebeskrivelse for arbejdsgrupperne.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Opgaveudvalget besluttede, at der skal nedsættes i alt fem arbejdsgrupper, én for hvert af de
strategiske spor. Der nedsættes således arbejdsgrupper om:
•
•
•
•
•

Byliv og erhvervsliv i balance - vi vil bygge på kultur- og handelsliv i sammenhæng
Erhvervsklima – vi vil tilbyde gode rammevilkår og et højt serviceniveau
Beskæftigelse – vi vil have vækst, hvor alle kommer med
Uddannelse – vi vil imødekomme nutidens behov og sikre fremtidens kompetencer
Virksomheder i udvikling – vi vil have stærke vækstmiljøer.

Arbejdsgrupperne sammensættes med afsæt i tre roller:
•
•

Virksomhedsrepræsentanter fra opgaveudvalget
Repræsentanter fra de relevante opgaveområder i Gentofte Kommune
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•

Der kan inddrages relevante eksterne interessenter med særlig faglig viden o.l.

Hver arbejdsgruppe blev på mødet besat med et eller flere borgermedlemmer af opgaveudvalget
og det blev aftalt drøftet. Der er mulighed for at melde idéer ind til eksterne interessenter, der kan
indgå i arbejdsgrupperne.
Arbejdsgruppernes arbejde skal afleveres den 5. september 2016, så arbejdet kan indgå i
opgaveudvalgets arbejde på mødet den 20. september.

Bilag
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