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1 (Åben) Dagsorden til møde i opgaveudvalg Erhvervspolitik den 26. oktober 2016
 
Sags ID: EMN-2016-05540

Resumé
På mødet i september fik opgaveudvalget præsenteret arbejdsgruppernes anbefalinger til 
indsatser i en handleplan for hvert af de fem strategiske spor. Præsentationen blev efterfulgt af en 
dialog om handleplanen. Dette møde fortsætter denne dialog med henblik på at udarbejde en 
handleplan. 

Baggrund
På mødet i september fik opgaveudvalget præsenteret arbejdsgruppernes anbefalinger til 
indsatser i en handleplan for hvert af de fem strategiske spor. Præsentationen blev efterfulgt af en 
dialog om handleplanen, hvor opgaveudvalget gav egne perspektiver og input til en handleplan. 

På dette møde skal opgaveudvalget fortsætte denne dialog og beslutte hvilke indsatser, der skal 
indgå i forslag til en handleplan. Endvidere skal opgaveudvalget udvælge de indsatser, som 
opgaveudvalget finder, kan fremhæves som centrale for politikken. Sidst skal opgaveudvalget 
vurdere, om handleplanen giver anledning til at præcisere i ordlyden i forslaget til en erhvervspolitik 
for Gentofte Kommune. 

Dagsorden for mødet er:

 Velkomst
 Dialog om handleplanen
 Udvælgelse – de centrale indsatser
 Dialog om behov for præciseringer i forslag til politik
 Opsamling og tak for i dag 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Erhvervspolitik:

1. At opgaveudvalget beslutter og formulerer de indsatser, som handleplanen skal indeholde.
2. At opgaveudvalget markerer de centrale indsatser i handleplanen.
3. At opgaveudvalget vurderer behovet for præciseringer i forslag til erhvervspolitik. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget Søren Heisel bød velkommen til opgaveudvalget og til Iben 
Bechmann, som indtræder i udvalget efter Henrik Friese. Der blev orienteret om, at udvalgets 
møde den 30. november 2016 aflyses og erstattes af et møde den 14. december 2016.
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På mødet den 20. september fik opgaveudvalget præsenteret de fem nedsatte arbejdsgruppers 
anbefalinger til indsatser i en handleplan for hvert af de fem strategiske spor. Præsentationen blev 
efterfulgt af en dialog, hvor opgaveudvalget gav egne perspektiver og input til det udkast til 
handleplan, der var udsendt med dagsordenen til dette møde. Gennem drøftelse i udvalget blev 
udkastet ændret, således at nogle forslag til indsatser blev sammenlagt, og andre blev tilrettet. Der 
var enighed om, at udkastet til handleplan med de aftalte ændringer forelægges på næste møde til 
udvalgets endelig godkendelse.

Opgaveudvalget pegede herefter på indsatser, der efter medlemmernes mening er de mest 
centrale for erhvervspolitikken. Hvert medlem placerede i alt fem stemmer på en eller flere af de i 
alt 24 indsatser som vedkommende finder mest centrale i handleplanen for erhvervspolitikken. 

Opgaveudvalget genbesøgte i lyset af handleplaninitiativerne erhvervspolitikken med henblik på at 
vurdere behovet for justeringer. Der blev aftalt enkelte justeringer, som indarbejdes således, at 
udvalget på det kommende møde kan godkende endeligt forslag til erhvervspolitik.

Medlemmerne af opgaveudvalget havde en drøftelse af behovet for at fastlægge forslag til mål, 
som kan lægges til grund for evaluering af erhvervspolitikken og besluttede, at medlemmer hver 
især kan fremsende forslag til målepunkter inden næste møde den 14. december, hvor det 
besluttes, hvilke målepunkter der medsendes forslaget til politik og handleplan. 

Bilag
1. Bilag - oplæg til handleplan, version efter dialog i opgaveudvalg september (1356835 - 
EMN-2016-05540)
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