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1 (Åben) Dagsorden til møde i opgaveudvalg Erhvervspolitik den 14. december 2016
 
Sags ID: EMN-2016-06715

Resumé
Opgaveudvalget er nået til vejs ende og har formuleret et forslag til en erhvervspolitik for Gentofte 
Kommune samt givet input til en strategi og handleplan med 24 indsatser. Opgaveudvalget skal på 
dette møde godkende, at politikforslaget samt input til strategi og handleplan kan forelægges 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Baggrund
Dette er det sidste møde i opgaveudvalget, og opgaveudvalget skal på dette møde afrunde deres 
arbejde. Opgaveudvalget har formuleret et forslag til en erhvervspolitik og givet input til en strategi 
og handleplan, der indeholder 24 indsatser. Opgaveudvalget har ud af de 24 indsatser udpeget de 
fyrtårnsprojekter, som de ser som de mest centrale for erhvervspolitikken. 

Ved sidste møde foreslog opgaveudvalget en række ændringer til både politikforslaget og 
handleplanen. Ændringerne er indarbejdet i de reviderede udkast til politik og handleplan. 

Opgaveudvalget skal ifølge kommissoriet stille forslag til opfølgning og evaluering af 
erhvervspolitikken. Ved sidste møde indledte opgaveudvalget en dialog om opfølgning og 
evaluering af erhvervspolitikken.

Politikforslaget samt input til strategi og handleplan skal præsenteres og forelægges Erhvervs-og 
Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen. Det skal aftales hvilke to medlemmer, der vil 
stå for at fremlægge politikforslaget samt de givne input til strategi og handleplan i forbindelse med 
den politiske behandling. 

Sidst skal forløbet i opgaveudvalget kort evalueres, hvor vi gerne vil have bud på dels, hvad der 
har virket og dermed er vigtigt at fastholde fremadrettet, dels hvad der kunne gøres anderledes 
eller gøres mere af.

Mødet afrundes med at fejre, at opgaveudvalget efter 15 måneders arbejde er klar til at aflevere et 
forslag til en erhvervspolitik med input til handleplan for Gentofte Kommune. 

Dagsorden for mødet er: 
 Velkomst
 Godkende forslag til erhvervspolitik samt input til strategi og handleplan
 Drøftelse af opfølgning og evaluering af erhvervspolitikken
 Valg af repræsentanter til præsentation i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og 

Kommunalbestyrelsen
 Evaluere og afrunde
 Fejre. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Erhvervspolitik:
1. At opgaveudvalget godkender forslag til en erhvervspolitik for Gentofte Kommune
2. At opgaveudvalget godkender input til strategi og handleplan for erhvervspolitikken
3. At opgaveudvalget drøfter opfølgning og evaluering af erhvervspolitikken
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4. At opgaveudvalget gennemfører en mundtlig evaluering af arbejdet i opgaveudvalget.
 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget Søren Heisel bød velkommen til det 10. og afsluttende møde i 
opgaveudvalget. Søren Heisel takkede medlemmerne af opgaveudvalget for det store arbejde og 
den fornemme indsats, der er lagt i udarbejdelsen af forslag til erhvervspolitik for Gentofte 
Kommune og tilhørende strategi og handleplan på de to afholdte møder i opgaveudvalget, i de fem 
nedsatte arbejdsgrupper og i forbindelse med erhvervskonferencen.  

Formålet med dagens møde er med henblik på oversendelse til videre politisk behandling, at: 
 Godkende forslag til erhvervspolitik for Gentofte Kommune 
 Godkende input til strategi og handleplan for erhvervspolitikken
 Stille forslag til opfølgning og evaluering af erhvervspolitikken

Opgaveudvalget godkendte forslag til erhvervspolitik for Gentofte Kommuner og input til strategi og 
handleplan for erhvervspolitikken, som herefter sendes til videre politisk behandling. 
Det er opgaveudvalgets anbefaling, at der løbene følges op på og evalueres på indsatserne i 
politikkens handleplan. 

Der skal vælges to borgerrepræsentanter fra opgaveudvalget, der kan præsentere resultatet af 
opgaveudvalgets arbejde. Der blev fra opgaveudvalgets formand peget på Jørgen Kejlberg og 
Morten Svendsen til hvilke, der var tilslutning fra opgaveudvalget. 

Opgaveudvalget evaluerede mundtligt på mødet forløbet i opgaveudvalget og opgaveudvalgets 
borgermedlemmer vil efterfølgende modtage et spørgeskema med evalueringsspørgsmål. 

Bilag
1. Forslag til erhvervspolitik for Gentofte Kommune (1480329 - EMN-2016-06715)
2. Input til strategi og handleplan (1480335 - EMN-2016-06715)
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