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1 (Åben) Dagsorden til 6. Møde i Opgaveudvalg Erhvervspolitisk strategi den 25. 
oktober 2022 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2022-07972 

 

Resumé 

. 

 
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 
 

• Velkommen, dagsorden og formål for dagens møde ved formandskabet 

• Tjek ind 

• Inspirationsoplæg om udvikling af levende bydele ved Kathrine Heiberg, CEO Reteam 
Group 

• Inspirationsoplæg om Gentofte Kommunes indsatser og rammer for henholdsvis 
kulturliv og byrum ved chef for Kultur og Unge Stine Wilms, souschef for Kultur og 
Bibliotek Anders Busk og planchef Michael Holst 

• Genbesøge sporet ’byliv og erhvervsliv i balance’ 

• Dialoger: Hvad skal der til for at skabe et aktivt og attraktivt by- og handelsliv? Hvilke 
målsætninger kalder det på? 

• Genbesøge sporet ’erhvervsklima’  

• Dialoger: Hvilke målsætninger kalder sporet ’Erhvervsklima’ på – hvad er væsentligt at 
have med i sporet om erhvervsklima? 

• Tak for i dag ved formandskabet. 
 
 

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller: 
 
At opgaveudvalget giver bud på hvilke målsætninger, der skaber retning for erhvervspolitikkens 
spor: ’Byliv og erhvervsliv i balance’. 
 
At opgaveudvalget giver bud på hvilke målsætninger, der skaber retningen for erhvervspolititikkens 
spor: Erhvervsklima. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Opgaveudvalg Erhvervspolitisk strategi møde den 25. oktober 2022  
 
Mødet blev indledt med inspirationsoplæg om levende bydele ved Kathrine Heiberg, CEO Reteam 
Group. Udvalget fik desuden inspirationsoplæg om Gentofte Kommunes indsatser og rammer for 
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henholdsvis kulturliv og byrum ved planchef Michael Holst, chef for Kultur og Unge Stine Wilms og 
souschef for Kultur og Bibliotek Anders Busk. 

  
Udvalget havde derefter en dialog om mulige målsætninger for erhvervspolitikkens strategiske spor 
’Byliv og erhvervsliv i balance’. Udvalget lagde sig ikke fast på endelige målsætninger, men 
pegede på: 
 

• Bredt samarbejde med flere parter, blandt andre detailhandlen, udlejerne og kommunen 

• Fastholde differentieret sammensætning af butikker m.m. 

• Skabe tydelig identitet for Gentoftes by- og handelsliv, herunder for de enkelte bydelscentre 
med lokalt tilpasset indretning af byrum udviklet i samarbejde med borgerne 

• God tilgængelighed og logistik, herunder parkering 

• Skabe erkendelse om, at det er en fælles opgave at udvikle miljø med tiltrækningskraft. 
 
Udvalget havde desuden dialog om mulige målsætninger for sporet ’Erhvervsklima’: 
 

• Brande Gentofte Kommune som et godt sted at være virksomhed 

• Få én indgang til kommunen for erhvervet 

• Kommunen har en serviceorienteret tilgang med en ’ja’-/mulighedskultur og signalerer 
åbenhed ved blandt andet at have møder og dialog hos de erhvervsdrivende 

• Skabe fællesskaber og tilhørsforhold i de lokale erhvervsområder 

• Udvikle et erhvervsnetværk, herunder organisering af fora og løbende dialoger mellem 
kommunen og erhvervslivet  

• Målsætning som i Gladsaxe Kommune: ’Vi vil gøre Gentofte kendt som et sted, hvor vi tør 
gå forrest og skaber nytænkende bæredygtighedssamarbejder, som inspirerer andre’. 

 
 
Bilag 
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