
 

 
Figur 1 Handelsstrøg i Gentofte. 
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INDLEDNING 
 

 

Gentofte Kommunes erhvervs- 

politik er fundamentet for arbej- 

det med at sikre fortsat vækst 

og konkurrencedygtighed for 

erhvervslivet. Sammen med 

kommunens virksomheder har 

vi sat fokus på, hvad vi kan gøre 

for fortsat at skabe de bedst 

mulige vilkår for kommunens 

virksomheder for at sikre nye 

arbejdspladser, uddannelser og 

et godt byliv. 

 
Vi ønsker, at udviklingen i kom- 

munens erhvervsliv skal under- 

støtte ’en by i balance’. Udviklin- 

gen i byens erhvervsliv skal ses i 

sammenhæng med både vækst, 

beskæftigelse og uddannelse, 

kultur og fritidsliv, bæredygtighed 

og velfærd. Alt sammen til gavn 

og glæde for byens borgere. 

 
Vi ønsker at udbygge samska- 

belsen af politik og strategi med 

virksomheder, borgere og andre 

erhvervsaktører både i og uden 

for kommunen – vi vil gerne in- 

vitere til, at vi skaber udvikling 

sammen. 
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VISION 
GENTOFTE – OGSÅ ET GODT STED 

AT ARBEJDE OG DRIVE VIRKSOMHED 
 

 
 

Vi vil bygge videre på kommu- 

nens lokale styrker. 

 
Gentofte er en attraktiv kommu- 

ne at bo og drive virksomhed i. 

Vi har fokus på et højt serviceni- 

veau og en lav beskatning. Vi er 

en veldreven kommune, der har 

kvalitet, effektivitet og fornyelse 

for øje, når opgaverne løses. 

Borgerne og virksomhederne 

tilbydes den bedste kvalitet i 

service og ydelser med et højt 

fagligt niveau som omdrejnings- 

punkt for kommunens service. 

Vi har gode skoler og daginstitu- 

tioner, en attraktiv beliggenhed 

tæt på Øresund med grønne 

områder og god tilgængelighed 

fra både København og Nord- 

sjælland. 

 
Vi vil, at Gentofte fortsat skal 

være en attraktiv kommune med 

gode rammebetingelser for virk- 

somhederne. Vores arbejdsstyr- 

ke er veluddannet. Vi har mange 

vidensbaserede virksomheder 

og en stærk iværksætterkultur. 

Det er styrker, som vi gerne vil 

bygge videre på. 

 
Gentofte er en del af metropolen 

’Greater COPENHAGEN’. Med 

udgangspunkt i vores lokale 

styrker og sammen med vores 

borgere og lokale virksomheder 

skal vi udnytte de muligheder, vi 

har og på den måde bidrage til 

at løse de regionale udfordrin- 

ger. 

 
Erhvervspolitikken sætter fokus 

på fem strategiske spor. For 

hvert spor er der opstillet mål- 

sætninger. De strategiske spor 

er grundlaget for de givne input 

til den handleplan, der skal gøre 

politikken til virkelighed. 
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DE 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 vækst- 

miljøer. 
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BYLIV OG ERHVERVSLIV 
I BALANCE 
– VI VIL BYGGE PÅ KULTUR- OG 

HANDELSLIV I SAMMENHÆNG 
 

 

Det er væsentligt at se på, hvor- 

dan sammenhænge og den 

gode balance mellem virksom- 

heder, butikker, opholdssteder, 

erhvervsområder, kultur- og fri- 

tidstilbud kan styrke både bylivet 

og erhvervslivet endnu mere. Vi 

vil have en by med attraktive kul- 

tur- og fritidstilbud og et attraktivt 

handelsliv. 

 
Gode kulturtilbud og et ind- 

bydende butiks- og caféliv er 

vigtige for livlige bydelscentre 

og vigtige for både borgere og 

virksomheder. En by, hvor det 

er godt at bo, leve og arbejde, 

tiltrækker nye virksomheder. 

Derfor er det vigtigt at fastholde 

og skabe forudsætninger for et 

aktivt og attraktivt kultur- og han- 

delsliv. 

 
 
 
 

 

MÅLSÆTNINGER: 

 

• Vi vil sikre et levende lokalt byliv med kulturtilbud og detail- 

handel til gavn for borgere og erhvervsliv. 

• Vi vil arbejde for vækst, der understøtter et levende kultur- 

og fritidsliv. 
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ERHVERVSKLIMA 
– VI VIL TILBYDE GODE RAMMEVILKÅR 

OG ET HØJT SERVICENIVEAU 
 

 

 

Det skal være attraktivt at drive 

virksomhed i Gentofte. Kom- 

munen skal være en serviceori- 

enteret samarbejdspartner for 

virksomhederne og et sted, hvor 

borgere og virksomheder møder 

en åben og serviceorienteret 

tilgang, hvad enten det er i ’Bor- 

ger – og Erhvervsservice’ eller i 

mødet med myndighedsbehand- 

lingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MÅLSÆTNINGER: 

 

• Vi vil, at dialogen mellem erhvervslivet og Gentofte 

Kommune videreudvikles. 

• Vi vil sikre en hurtig og smidig myndigheds- og sagsbehand- 

ling samt tilbyde erhvervsvenlige åbningstider og digitale 

services. 

• Vi ønsker et forsat attraktivt beskatningsniveau herunder 

også for afgifter og gebyrer. 
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BESKÆFTIGELSE 
– VI VIL HAVE VÆKST, 

HVOR ALLE KOMMER MED 

 

Det er afgørende for væksten, at 

virksomhederne har adgang til 

kvalificeret arbejdskraft. Men der 

er også fortsat behov for skær- 

pet opmærksomhed på borgere, 

der har særlige udfordringer, og 

som har svært ved at finde en 

vej ind på arbejdsmarkedet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MÅLSÆTNINGER: 

 

• Vi vil samarbejde med virksomheder om rekruttering, fast- 

holdelse og opkvalificering af arbejdskraft. 

• Vi vil samarbejde med erhvervslivet om øget beskæftigelse 

og social ansvarlighed – om at hjælpe udsatte ledige i be- 

skæftigelse. 
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UDDANNELSE 
– VI VIL IMØDEKOMME NUTIDENS BEHOV 

OG SIKRE FREMTIDENS KOMPETENCER 
 

 

 

Gentoftes borgere har et højt ud- 

dannelsesniveau, og det skal fast- 

holdes. Erhvervslivet efterspørger 

innovative og operationelt kompe- 

tente medarbejdere. Vi vil udvikle 

og styrke unges kompetencer og 

muligheder for at arbejde med 

innovation, igangsætteri, anvende 

nye teknologier og se muligheder 

i en internationaliseret verden i 

stadig forandring. 

 
Der er igangsat en videreudvikling 

af kommunens udskoling blandt 

andet med fokus på udvikling af 

de mange talenter. Folkeskoler og 

erhvervs- og andre ungdomsud- 

dannelser vil fremadrettet udvikle 

og tilbyde læringsforløb for kom- 

munens unge med tættere tilknyt- 

ning til det private erhvervsliv og 

en mere direkte kobling til sam- 

fundets nuværende og fremtidige 

behov end det, der gør sig gæl- 

dende i dag. Det sker blandt an- 

det på baggrund af erfaringer fra 

projektet MIT Campus Gentofte. 

 
 
 

 

MÅLSÆTNINGER: 

 

• Vi vil samskabe uddannelse og læringsmiljøer gennem part- 

nerskaber med virksomheder og andre eksterne aktører. 

• Vi vil samarbejde med virksomheder om at synliggøre karrie- 

remuligheder inden for erhvervslivet. 

• Vi vil synliggøre mulighederne ved opstart af egen virksomhed. 
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VIRKSOMHEDER 
I UDVIKLING 
– VI VIL HAVE STÆRKE VÆKSTMILJØER 

 

 

 

Gentofte har en stærk iværksæt- 

terkultur og er blandt de førende 

i landet i forhold til at skabe nye 

virksomheder. Det skal kommu- 

nen fortsat være. Vækst, nye 

virksomheder og en stærk iværk- 

sætterkultur hænger sammen. 

Mange af fremtidens nye job vil 

blive skabt af virksomheder, vi 

ikke kender i dag. 

 
Der er mange nystartede virk- 

somheder, der ikke vokser. De 

første år er vigtige for en ny 

virksomhed. Gode betingelser 

for iværksættere betyder ud over 

iderigdom og kreativitet også 

rådgivning samt adgang til risi- 

kovillig kapital og inspiration til 

forretningsudvikling. 

Gentofte har nogle af landets 

bedste skoler og uddannelsesin- 

stitutioner. Vi har veluddannede 

borgere, der kan udvikle og lede 

nye virksomheder. Der er man- 

ge lokale investorer og dygtige 

erhvervsledere, der kan bidrage 

med erfaring og sparring til ny- 

startede virksomheder. Kommu- 

nen tilbyder adgang til en vifte af 

tilbud til opstart, etablering, drift 

og udvikling af virksomhed. 

 
Fremtidens arbejdspladser og 

vækstvirksomheder bygger på 

viden. Gentoftes erhvervsliv har 

mange styrker, én af dem er 

netop viden. Derfor har vi også 

mange virksomheder inden for 

rådgivning, og vi har mange 
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borgere, som starter nye virk- 

somheder 

 
Det er alt sammen styrker, som 

vi gerne vil bygge videre på. 

 
Vi vil gerne udnytte de erhvervs- 

områder, som kommunen har, 

endnu bedre. Vi vil arbejde for, 

at erhvervsmiljøet i kommunen 

 
er endnu mere attraktivt. Vi vil 

tiltrække nye virksomheder, 

som bygger på de styrker, som 

kommunen har i dag, og som 

det lokale erhvervsliv er funderet 

på – viden og igangsættere – og 

som bidrager til en by i balance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MÅLSÆTNINGER: 

 

• Vi vil, at flere nystartede og etablerede virksomheder 

vokser. 

• Vi vil tiltrække flere innovative virksomheder. 



 

 

Figur 2 Grafisk element med grøn baggrund og blade markeret med hvid. 
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