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Side 3 

1 (Åben) Dagsorden til 3. møde i Opgaveudvalg Erhvervspolitisk strategi den 21. 

juni 2022 
  
Sags ID: EMN-2022-05540 

 
 

 
Baggrund 

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. 
 
Dagsorden for mødet 

• Velkomst og Experimentariums grønne dagsorden ved Kim Gladstone Herlev 

• Dagsorden og formål for dagens møde ved formandskabet 

• Inspirationsoplæg om Gladsaxe Kommunens rolle i den lokale grønne erhvervsudvikling 
ved Erhvervschef, Karen Brosbøl Wulf 

• Gruppedialog: Hvilke pointer skal vi tage med videre i opgaveudvalgets arbejde?  

• Pause 

• Inspirationsoplæg om Gentoftes Klimaplan 2050 ved Camilla Lønborg-Jensen 

• Gruppedialog: Hvad skal der til for, at Gentofte Kommune kan understøtte Gentofte 
virksomheder i grøn erhvervsudvikling? Hvilke målsætninger kalder det på? 

• Opsamling og præsentation i plenum 

• Tak for i dag ved formandskabet for opgaveudvalget. 
 
 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller: 
 
At medlemmerne giver input til politiske pejlinger og målsætninger til det eventuelle spor om grøn 
erhvervsudvikling. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Opgaveudvalg Erhvervspolitisk strategi den 21. juni 2022 
 
Med afsæt i oplægget fra Gladsaxe Kommune drøftede opgaveudvalget, hvad der inspirerede til 
det videre arbejde i opgaveudvalget. Opgaveudvalget pegede blandt andet på:  
 

• Formaliseret partnerskab som en forening 

• Virksomhedsnetværk for at facilitere mødet virksomheder imellem 

• Konkrete samarbejder om indsatser både virksomhederne imellem og mellem kommunen 
og virksomheder.  

 
Opgaveudvalget drøftede og reflekterede derefter mulige pejlinger og målsætninger til et eventuelt 
spor om grøn erhvervsudvikling.  



 

Side 4 

Opgaveudvalget lagde sig ikke fast på endelige målsætninger, men pegede på mulige retninger:   
 

• Inspirerer til handling ved sammen med virksomheder at formidle viden, redskaber og 
konkrete cases fra virksomheder 

• Gør det nemt for virksomhederne at iværksætte en indsats ved at skabe overblik over 
viden, værktøjer og cases på grøn erhvervsudvikling 

• Sætter fokus på at anerkende de virksomheder, der tager et ansvar 

• Skaber virksomhedsfyrtårne for grøn omstilling 

• Skaber dialoger om bæredygtighed og få virksomheder til at forholde sig til, hvordan de kan 
bidrage til klimamålene  

• Organiserer, faciliterer og styrer partnerskaber virksomheder imellem og mellem 
virksomheder og kommunen. 

 
 
Bilag 
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