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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.
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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-2021-00493

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

Side 4

