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1 [Åben] Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Erhvervspolitisk 
strategi

Sags ID: EMN-2021-06539

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Erhvervspolitisk strategi forelægges Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Skoleudvalget, 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommissoriet behandles i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Bygnings- og 
Arkitekturudvalget og Skoleudvalget på et fællesmøde den 25. oktober 2021 og derefter på 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i november måned 2021.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. august 2021, dagsordenens punkt 20, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Erhvervspolitisk strategi. 

Søren B. Heisel og Katja Johansen blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet. Søren B. Heisel og Katja Johansen har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet 
vedlagte udkast til kommissorium. 

Gentoftes første erhvervspolitik blev formuleret tilbage i 2015-2016 i et samarbejde mellem 
politikere, borgere og virksomheder i opgaveudvalget Erhvervspolitik. Erhvervspolitikken blev 
vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2017, dagsordenens pkt. 22.

Erhvervspolitikkens vision er: Gentofte – også et godt sted at arbejde og drive virksomhed. 
Politikken sætter fokus på fem strategiske spor.

 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.

Erhvervspolitikken fungerer som ramme for Gentofte Kommunes arbejde med en samlet 
erhvervsindsats. Siden formuleringen af de strategiske spor er sket en udvikling i erhvervslivet 
blandt andet affødt af større e-handel, ændret adfærd efter corona, den digitale udvikling og fokus 
på bæredygtighed, hvorfor der er et behov for at revidere de strategiske spor. 

Med opgaveudvalget ønsker Kommunalbestyrelsen gennem dialog med erhvervslivet at 
genbesøge de strategiske spor og sætte en fremadrettet retning for de indsatser, der skal 
understøtte virksomhedernes muligheder for at drive virksomhed i Gentofte Kommune herunder 
fortsat at styrke samspillet mellem virksomheder, kommunens politikere og medarbejdere.

Opgaveudvalget foreslås sammensat 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 borgere.

Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere.

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 1. kvartal 2022 og afsluttet 4. kvartal 2022.



Side 4

Indstilling
Søren B. Heisel, Katja Johansen og Social og Sundhed indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget,
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til kommissorium vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat om identifikation af interesserede borgere (4182294 - EMN-2021-06539)
2. Udkast kommissorium opgaveudvalg Erhvervspolitisk strategi (4194040 - EMN-2021-06539)

2 [Åben] Underskrift

Sags ID: EMN-2021-00584

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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Notat om identifikation af interesserede borgere 

I forbindelse med nedsættelse af opgaveudvalget Erhvervspolitisk strategi vil der, såfremt kommissoriet

godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalget. 

På baggrund af de generelle behandlinger i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 og d. 20. juni 2016 

vil der blive annonceret i Villabyerne, således at borgerne bliver opmærksomme på muligheden for at 

melde sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalget arbejde, og der vil blive lavet opslag på 

gentofte.dk, så interesserede borgere kan læse mere om opgaveudvalget her. Der suppleres med brug af 

netværk, øvrige hjemmesider, sociale medier, intranet, Gentofte Lige Nu, pressemeddelelser og plakater alt 

efter, hvilke kompetencer som ønskes engageret i udvalgets arbejde.

Erhvervspolitisk strategi

Annonce i Villabyerne Annonce til Villabyerne, der udkommer den 8. december.

Pressemeddelelse til 
Villabyerne

Pressemeddelelse til Villabyerne, der udkommer den 8. december.

Gentofte Lige Nu Annonce i Gentofte Lige Nu, der udkommer 15. december.

Hjemmesider Gentofte.dk

Sociale medier Gentofte Kommunes Facebook side, Gentofte Kommunes LinkedIn side.

Gentofte Platformen Gentofte Platformen forside nyhed.

Netværk Diverse netværk.
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG

Erhvervspolitisk strategi

1. BAGGRUND

Erhvervslivet i Gentofte Kommune er et væsentligt element i kommunens byliv og bidrager positivt til kommunens
økonomi. Når der skabes værdi i virksomhederne, medfører det arbejdspladser, lønindkomster, investeringer og
skatteindtægter. Tilbage i 2015 besluttede kommunalbestyrelsen at øge det erhvervsstrategiske fokus, og at der skulle 
udarbejdes en erhvervspolitik for Gentofte. I perioden september 2015 til december 2016 blev kommunens første 
erhvervspolitik formuleret i et samarbejde mellem politikere, borgere og virksomheder i opgaveudvalget 
Erhvervspolitik. Erhvervspolitikken blev vedtaget af kommunalbestyrelsen marts 2017.

Erhvervspolitikkens vision er: Gentofte – også et godt sted at arbejde og drive virksomhed. Politikken sætter fokus på 

fem strategiske spor:

 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.

Erhvervspolitikken fungerer som ramme for Gentofte Kommunes arbejde med en samlet erhvervsindsats.
Kommunen har igennem årene iværksat en række initiativer indenfor de strategiske spor for at effektuere de 
målsætninger, der er formuleret for hvert strategisk spor i politikken.

Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at der siden formuleringen af de strategiske spor er sket en udvikling i 
erhvervslivet blandt andet affødt af større e-handel, ændret adfærd efter corona, den digitale udvikling og fokus på 
bæredygtighed, hvorfor der er et behov for at revidere de strategiske spor. 

Gentofte Kommune ønsker at forsætte udviklingen med at understøtte virksomhedernes muligheder for at drive 
virksomhed og at styrke samspillet mellem virksomheder og kommunen.

2. FORMÅL

Med opgaveudvalget ønsker kommunalbestyrelsen gennem dialog med erhvervslivet at genbesøge de strategiske spor 

og sætte en fremadrettet retning for de indsatser, der skal understøtte virksomhedernes muligheder for at drive 

virksomhed i Gentofte Kommune herunder fortsat at styrke samspillet mellem virksomheder og kommunens 

politikere og medarbejdere. 

3. UDVALGETS OPGAVER

Opgaveudvalget skal med afsæt i erhvervspolitikkens vision:

 Komme med forslag til fremadrettede strategiske spor og erhvervspolitiske målsætninger, der skal sætte 

retningen for de kommende års arbejde for at gøre Gentofte til en endnu bedre kommune at drive 

virksomhed i.

Opgaveudvalget skal sikre sammenhæng til eksisterende politikker. 
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4. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 

Bygnings- og Arkitekturudvalget og Skoleudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5 medlemmer fra kommunalbestyrelsen.

10 borgere fordelt således:

 2 borgere med erfaring som virksomhedsejer eller leder fra en Gentofte-virksomhed indenfor detailbranchen 

 1 borger med erfaring som virksomhedsejer eller leder fra en Gentofte-virksomhed indenfor
håndværksbranchen

 1 borger med erfaring som virksomhedsejer eller leder fra en Gentofte-virksomhed indenfor erhvervsservice,
rådgivning eller konsulentvirksomhed

 1 borger med erfaring som virksomhedsejer eller leder fra en Gentofte-virksomhed indenfor oplevelses-, 
underholdnings- eller restaurationsbranchen

 1 borger med erfaring som iværksætter/start up

 2 borgere med erfaring som virksomhedsejer eller leder fra en Gentofte-virksomhed med 1 til 50 ansatte

 2 borgere med erfaring som virksomhedsejer eller leder fra en Gentofte-virksomhed med mere end 50 
ansatte.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget. 

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Social & Sundhed. 

5. UDVALGETS ARBEJDSFORM

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 

Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de 

øvrige opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af 

udvalget, i udvalgets opgave.

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere
de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, 

samt hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.  

6. TIDSPLAN 

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 1. kvartal 2022 og afsluttes i 4. kvartal 2022.

7. ØKONOMI 

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
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