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1 (Åben) Dagsorden til møde i opgaveudvalget Erhvervspolitik den 20. september
2016
Sags ID: EMN-2016-04952
Resumé
Opgaveudvalget færdiggjorde ved sidste møde den 15. juni den vigtige milepæl at få formuleret et
forslag til en erhvervspolitik for Gentofte Kommune. Udvalget besluttede også at nedsætte 5
arbejdsgrupper for at indhente ideer til konkrete indsatser, der kan omsætte politikken til handling.

Baggrund
Opgaveudvalget færdiggjorde ved sidste møde den 15. juni den vigtige milepæl at få formuleret et
forslag til en erhvervspolitik for Gentofte Kommune. Ved mødet nedsatte opgaveudvalget fem
arbejdsgrupper – én for hvert strategisk spor i politikken. De fem arbejdsgrupper har til brug for
mødet udarbejdet en række anbefalinger til konkrete indsatser, som arbejdsgrupperne mener, vil
omsætte politikken til handling.
På mødet præsenteres opgaveudvalget for arbejdsgruppernes anbefalinger til konkrete indsatser.
Møderne i september og oktober er afsat til at arbejde med oplæg til en handleplan.
Dagsorden for mødet er:





Velkomst og siden sidst
Præsentation af arbejdsgruppernes anbefalinger til indsatser i en handleplan
Dialog om anbefalinger til indsatser og første version af oplæg til handleplan
Opsamling og tak for i dag.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til opgaveudvalget Erhvervspolitik:
1. At opgaveudvalget drøfter arbejdsgruppernes præsentationer om anbefalinger til indsatser.
2. At opgaveudvalget har en dialog om supplerende indsatser i oplæg til en handleplan.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget, Søren Heisel bød velkommen og gav status på opgaveudvalgets
arbejde.
Ved sidste møde i juni blev opgaveudvalget færdig med at formulere forslaget til erhvervspolitikken
– nu handler det om næste leverance, som er et oplæg til en handleplan for politikken.
På opgaveudvalgets møde den 15. juni 2016 blev dette arbejde sat i gang ved nedsættelse af fem
arbejdsgrupper – én for hvert strategisk spor i politikken.

Side 3

Arbejdsgrupperne har bestået af én eller to af opgaveudvalgets virksomhedsrepræsentanter,
relevante ansatte fra kommunens opgaveområder og i to af grupperne eksterne videnspersoner.
Arbejdsgruppernes drøftelser har taget udgangspunkt i de indsatser, der allerede i dag er i
kommunen, og som understøtter erhvervspolitikken. Der lægges vægt på at få koordineret og
sikret sammenhæng til det, som allerede foregår. Frem til mødet i den enkelte arbejdsgruppe
havde kommunens opgaveområder derfor udarbejdet et overblik over eksisterende indsatser og
indsatser i pipeline, der understøtter målsætningerne inden for det enkelte strategiske spor. Der
blev også taget udgangspunkt i de input og drøftelser, som opgaveudvalget har haft gennem det
sidste år og i de bidrag, der kom fra erhvervskonferencen.
De fem arbejdsgrupper har arbejdet med de fem strategiske spor og til mødet var udsendt overblik
over anbefalinger til konkrete indsatser indenfor det enkelte strategiske spor og forslag til
’fyrtårnsprojekt’. Materialet var udsendt til mødet.
Hver gruppe præsenteredes ved medlemmer af opgaveudvalget, som havde siddet i
arbejdsgrupperne:
•
•
•
•
•

’Byliv og erhvervsliv i balance’ blev præsenteret af Kim Tverskov
’Erhvervsklima’ blev præsenteret af Morten Svendsen og Jesper Kampmann
’Beskæftigelse’ blev præsenteret af Jesper Kampmann.
’Uddannelse’ blev præsenteret af Bjarne Steenstrup
’Virksomhed i udvikling’ blev præsenteret af Jørgen Kejlberg

Opgaveudvalget havde dermed et samlet billede af arbejdsgruppernes forslag som grundlag for
fælles drøftelser af materialet. Drøftelserne førte til en række konkrete input og overordnede
bemærkninger. Resultatet af drøftelserne er dokumenteret og vil danne afsæt for arbejdet på
næste møde.
Formand for opgaveudvalget Søren Heisel takkede af og glædede sig over arbejdsgruppernes
resultater og kvitterede for den indsats, der er lagt.

Bilag
1. Bilag til møde 20.9 i opgaveudvalget Erhvervspolitik - arbejdsgruppernes anbefalinger til
indsatser i handleplan (1309689 - EMN-2016-04952)
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