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1 (Åben) Forslag til erhvervspolitik og input til strategi og handleplan fra opgaveudvalget 
Erhvervspolitik for Gentofte Kommune
 
Sags ID: EMN-2017-00934

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. august 2015, dagsordenspunkt 15 at 
nedsætte opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune.

Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultaterne af deres arbejde. 

To borgere vil på vegne af opgaveudvalget præsentere opgaveudvalgets arbejde på et fællesmøde 
den 27. februar med henblik på at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
Kommissoriet for opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune blev vedtaget på 
Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2015, dagsordenspunkt 15. 

Opgaveudvalget havde ifølge kommissoriet til opgave:

 At udarbejde forslag til en erhvervspolitik, der kan fungere som en ramme for Gentofte 
Kommunes arbejde med en samlet erhvervsindsats.

 At udarbejde oplæg til implementering af erhvervspolitikken, herunder input til strategi 
og handleplan.

Opgaveudvalget skulle i processen blandt andet tilvejebringe et vidensgrundlag som 
baggrundsmateriale for opgaveudvalgets arbejde, at sikre sammenhæng til relevante politikker og 
Greater Copenhagen samarbejdet samt inddrage en bred kreds af interessenter. 

Opgaveudvalget har afholdt 10 møder i perioden september 2015 til december 2016. Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget er blevet orienteret om opgaveudvalgets arbejde på møderne den 2. 
november 2015, 1. februar 2016, 2. maj 2016, 8. august 2016 og 7. november 2016. 
Opgaveudvalgets afrapporteringer blev taget til efterretning på møderne. 

Opgaveudvalget har inddraget en bred kreds af interessenter undervejs i processen blandet andet 
ved den erhvervskonference, der blev afholdt på rådhuset den 18. maj 2016 og gennem en række 
interviews med virksomhedsledere i Gentofte.

Resultaterne af opgaveudvalgets arbejde; forslag til erhvervspolitik samt input til strategi og 
handleplan har været til høring i Handicaprådet og Gentofte Kommunes Beskæftigelsesråd. 
Høringssvarene er vedlagt som bilag. 

Resultatet af opgaveudvalgets arbejde er vedlagt som bilag og indeholder et forslag til en 
erhvervspolitik samt input til strategi og handleplan. Erhvervspolitikken sætter fokus på fem 
strategiske spor, der er grundlaget for de givne input til strategien og handleplanen. 

Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune anbefaler, at der løbende følges op på og 
evalueres på indsatserne i politikkens handleplan.
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Evalueringen om deltagelsen i opgaveudvalget viste en høj grad af tilfredshed med forløbet. Der 
var tilfredshed med det fælles vidensgrundlag, som blev formidlet, faciliteringen af møderne og 
ikke mindst selve samarbejdet mellem politikere og repræsentanter fra erhvervslivet. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
 
1. At drøfte og tage stilling til forslag til Erhvervspolitik for Gentofte Kommune.
2. At drøfte input til strategi og handleplan for politikken. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Forslag til erhvervspolitik for Gentofte Kommune (1570725 - EMN-2017-00934)
2. Input til strategi og handleplan (1570727 - EMN-2017-00934)
3. Høringssvar af forslag til erhvervspolitik for Gentofte Kommune og input til handleplan 
(1582369 - EMN-2017-00934)

2 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Boligsocial indsats

 
Sags ID: EMN-2017-00955

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget vedrørende Boligsocial indsats forelægges 
Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget 
og Kommunalbestyrelsen til behandling med henblik på vedtagelse på Kommunalbestyrelsens 
møde den 27. marts 2017. 

Kommissoriet behandles i Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og 
Skoleudvalget på et fællesmøde efter Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2017 og 
derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møde i marts 2017.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. januar 2017, dagsordenens punkt 11, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget vedrørende Boligsocial indsats. 

Valggruppen CAVB udpegede Anne Hjorth og Bente Frimodt-Møller.  Anne Hjorth og Bente 
Frimodt-Møller har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium. 

I Gentofte Kommune er der en række boliger og boligområder, som blandt andet anvendes til at 
understøtte den kommunale huslyforpligtelse og til at opfylde de krav i integrationsloven, der 
forpligter kommunen til at boligplacere flygtninge.  En stor del af boligerne er almene boliger, hvor 
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boligbyggeriet er opført med offentlig støtte, og hvor kommunen fører tilsyn med driften af 
boligorganisationen. Boligområderne er kendetegnet ved at være forholdsvis små og placeret rundt 
om i kommunen. Kommunen tilstræber at sikre en så varieret beboersammensætning som muligt i 
boligområderne, men alligevel er der behov for en mere målrettet boligsocial indsats for at sikre, at 
boligområderne også på sigt er velfungerende med social sammenhængskraft og positivt samspil 
mellem beboere og lokalområde. 

På nuværende tidspunkt har det boligsociale arbejde i Gentofte Kommune karakter af specifikke, 
konkrete tiltag i udvalgte boligområder eller fungerer som en del af den socialpædagogiske indsats 
og er primært rettet mod borgere med særlige udfordringer. 
Der er behov for at understøtte en positiv udvikling i de boligområder, hvor der er tiltagende 
kulturelle og sociale udfordringer. En boligsocial indsats skal understøtte godt naboskab, 
fællesskaber, netværk og indsatser mod ensomhed – alt sammen tiltag, der øger borgernes trivsel 
og tryghed. 

Der nedsættes derfor et opgaveudvalg, der kan være med til at sikre fundamentet og retningen for 
Gentofte Kommunes fremadrettede boligsociale indsats, så de udfordringer, der kan opstå i 
boligområderne såvel sociale som kulturelle imødekommes bedst muligt. 
En vellykket boligsocial indsats skal derfor baseres på samskabelse med så bred en involvering af 
relevante aktører som muligt.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 borgere. 
Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere.  

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt i 3. kvartal 2017 og afsluttet 2. kvartal 2018. 

Indstilling
Anne Hjorth, Bente Frimodt-Møller og Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til kommissorium vedtages. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommissorium - Opgaveudvalget Boligsocial indsats (1583800 - EMN-2017-00955)
2. Identifikation af interesserede borgere (1570359 - EMN-2017-00955)
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