
 

 GENTOFTE KOMMUNE 

  

  

 

 

 

Referat af  
møde i 

Opgaveudvalg Erhvervspolitisk 
strategi  

 
Mødetidspunkt Kl. 17:00 

Mødeafholdelse Udvalgsværelse G 

 
 
Protokollen blev læst og 
mødet hævet kl.: 20.00 

 
 

Tilstede: Søren B. Heisel, Anton Brüniche-Olsen, Jesper Marcus, Marie Brixtofte, Lars 
Hansen-Damm, Marie Louise Moore, Morten Junge, Sanne With-Hansbøl, Simon Møller, 
Kim Gladstone Herlev, Kasper Heumann Kristensen og Carsten Lundqvist 

 
 

 
 
Fraværende: Peter Ahn, Mads Hedegaard og Stig Wall 

 

  

 
 

  

GENTOFTE KOMMUNE.



 

Side 2 

Indholdsfortegnelse 

 

Opgaveudvalg Erhvervspolitisk strategi 

 

22-02-2023 kl. 17:00 

 

1 (Åben) Dagsorden til møde i Opgaveudvalg Erhvervspolitisk strategi den 22. 

februar 2023 .............................................................................................................. 3 

Offentlig titel  ................................................................................................................. 3 

 

 
 
  



 

Side 3 

1 (Åben) Dagsorden til møde i Opgaveudvalg Erhvervspolitisk strategi den 22. 
februar 2023 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2022-10243 

 

Resumé 

Kommunalbestyrelsen nedsatte den 28. marts 2022 opgaveudvalget Erhvervspolitisk 
strategi. Opgaveudvalget skal 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. 
 

 
Baggrund 

 

• Velkommen 

• Kvalificere forslag til:  
 
o Ny indledning  
o Målsætninger for hvert strategisk spor  
o ’Brødtekst’ for sporet om grøn erhvervsudvikling 

 
• Opsamling og videre proces 

• Tak for i dag.  
 

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller 
 
At opgaveudvalgets medlemmer giver forslag til justeringer til udkast til målsætninger, 
politik for sporet om grøn erhvervsudvikling samt en ny indledning for politikken. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
 
Beslutninger: 
Møde i Opgaveudvalg Erhvervspolitisk strategi den 22. februar 2023 
 

Opgaveudvalget blev budt velkommen, og mødet blev rammesat. På mødet besøgte 
opgaveudvalgets medlemmer sammen i alt syv arbejdsstationer, én for hvert spor samt 
indledningen. Der blev reflekteret, diskuteret, bygget bro og skabt enighed om inputs til 
den endelige formulering af indledningen, målsætningerne for hvert spor samt brødtekst 
for sporet ’Grøn erhvervsudvikling’. 
 
På flere møder i opgaveudvalget er det ønsket, at ordet ”vækst” skulle erstattes af 
”udvikling”, da udvikling signalerer en bredere dagsorden end vækst. Det gælder for 
sporene:  



 

Side 4 

• VIRKSOMHEDER I UDVIKLING 
– VI VIL HAVE STÆRKE UDVIKLINGSMILJØER (VÆKSTSMILJØER) 

• BESKÆFTIGELSE 
– VI VIL HAVE UDVIKLING (VÆKST), HVOR ALLE KOMMER MED 

 
Det var der fortsat bred enighed om blandt opgaveudvalgets medlemmer.  
 
Opgaveudvalget havde desuden en række generelle og tværgående refleksioner. Der var 
enighed om, at teksten i indledningen er for afsenderorienteret. Teksten skal skrives 
direkte og målrettet virksomhederne. Flere steder skal det også gøres tydeligere, at de 
erhvervspolitiske målsætninger skal leve og implementeres i et tæt samspil med 
virksomhederne. 
 
Der var desuden enighed om, at de tre pejlemærker: ”Gør det enkelt for virksomhederne”, 
”Motiver til samspil” og ”Synliggør muligheder” skal tydeliggøres yderligere igennem 
produktet. 

 
 
Bilag 
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