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1 (Åben) Prioritering af erhvervspolitikkens indsatsområder
 
Sags ID: EMN-2017-02605

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede ved godkendelsen af erhvervspolitikken den 27. marts 2017, 
dagsordenspunkt 13, på baggrund af en indstilling fra Økonomiudvalget, at et forslag til handleplan 
forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og 
Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Sagen behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og 
Miljøudvalget på et fællesmøde den 29. maj 2017 efter Kommunalbestyrelsens møde, og derefter 
på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i juni. 

Baggrund
Opgaveudvalget Erhvervspolitik skulle ifølge kommissoriet aflevere et forslag til en erhvervspolitik 
samt udarbejde input til strategi og handleplan. Opgaveudvalget præsenterede ved et temamøde 
27. februar 2017 et forslag til en erhvervspolitik med fem strategiske spor og input til strategi og 
handleplan med forslag til 24 mulige indsatser.

Ifølge kommissoriet havde opgaveudvalget også haft som opdrag at sikre koordinering og 
sammenhæng til kommunes øvrige politikker og indsatser. Derfor deltog repræsentanter fra 
opgaveområderne sammen med repræsentanter fra opgaveudvalget i processen med at formulere 
forslagene til mulige indsatser. 

Ved forelæggelsen til de stående udvalg blev det fremhævet af opgaveudvalgets medlemmer, at 
de 24 forslag til indsatser er til inspiration – og at opgaveudvalget ikke har en forventning om, at 
alle indsatser iværksættes.

De udvalgte indsatser
Administrationen har udpeget i alt 12 indsatser, som det anbefales, at der arbejdes videre med i 
første omgang for at omsætte erhvervspolitikken til konkrete handlinger til gavn for kommunens 
erhvervsliv. 

De udvalgte indsatser er valgt med afsæt i:

 Opgaveudvalgets udpegede fyrtårnsprojekter 
 De emner, der har fyldt i drøftelserne i opgaveudvalget blandt andet om dialog med 

kommunen herunder den digitale adgang til information, de unges uddannelsesvalg, 
mangel på faglært arbejdskraft, iværksættere samt netværk og mødesteder

 Koordinering og sammenhæng til kommunens øvrige politikker og indsatser.

Der er vedlagt en skematisk oversigt over de enkelte indsatser, som udgør administrationens 
forslag til erhvervspolitikkens handleplan. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At administrationens forslag til prioritering af indsatsområder tiltrædes. 
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 29-05-2017
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte 
imod, idet: ”Det er en særdeles uhensigtsmæssig måde at afholde fagudvalgsmøder på, 
hvor der ikke er mulighed for en grundig politisk drøftelse”.

Bilag
1. Oversigt over opgaveudvalgets samlede inspirationskatalog og input til handleplan 
(1842193 - EMN-2017-02605)
2. Oversigt over forslag til indsatser i erhvervspolitikkens handleplan (1842183 - EMN-2017-
02605)
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