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1 (Åben) Dagsorden til møde i opgaveudvalget Erhvervspolitik den 11. april 2016
 
Sags ID: EMN-2016-02196

Resumé
På sidste møde arbejdede opgaveudvalget med at formulere en erhvervspolitisk vision og opstille 
målsætninger. På dette møde skal udvalget kvalificere et udkast til forslag til en erhvervspolitik. 

Endvidere skal udvalget vælge medvært(er) til erhvervskonferencen den 18. maj 2016.

Baggrund
På møderne oktober til januar blev første milepæl afrundet. Udvalget fik det vidensgrundlag og den 
inspiration fra andre kommuner, som udvalget havde efterspurgt som grundlag for at kunne 
formulere et forslag til en erhvervspolitik.  

Møderne marts til juni er afsat til at formulere selve erhvervspolitikken. På mødet 11. april skal 
udvalget fortsætte arbejdet med at formulere et forslag til en erhvervspolitik. Forslaget til 
erhvervspolitikken skal være så færdigt efter aprilmødet, at udvalget kan præsentere forslaget på 
erhvervskonferencen den 18. maj.  

Opgaveudvalget præsenteres for Greater Copenhagen samarbejdet og samarbejdets betydning for 
en erhvervspolitik for Gentofte Kommune. 

Sidst skal opgaveudvalget afklare, hvem der i et samspil med formanden skal være medvært(er) 
ved erhvervskonferencen den 18. maj.

Programmet for mødet er:
 Velkomst 
 Oplæg om Greater Copenhagen
 Politikformulering – kvalificering af udkast til forslag til en erhvervspolitik
 Erhvervskonferencen – valg af medvært(er)
 Tak for i dag og opsamling.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Erhvervspolitik:

1. At opgaveudvalget kvalificerer udkast til forslag til en erhvervspolitik for Gentofte Kommune.
2. At opgaveudvalget tager præsentationen af Greater Copenhagen til efterretning.
3. At opgaveudvalget vælger medvært(er) til erhvervskonferencen den 18. maj. 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget Søren Heisel bød velkommen, hvorefter Flemming Omel Hansen, 
Gentofte Kommune holdt et oplæg om Greater Copenhagen samarbejdet – som Gentofte 
Kommune er en del af - med fokus på baggrunden for samarbejdet, formålet, initiativer i det 
nuværende samarbejde og samarbejdes betydning for en erhvervspolitik i Gentofte Kommune.  
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Derefter arbejdedes med formulering af forslag til vision og målsætning og konkret politiktekst. 
Opgaveudvalget havde med dagsordenen modtaget første udkast til forslag til en erhvervspolitik 
for Gentofte Kommune. Udkastet er udarbejdet på baggrund af de dokumenterede drøftelser, 
udvalget har haft på de foregående møder om visioner og målsætninger.  Teksten blev drøftet og 
kvalificeret i udvalget med henblik på at komme frem til det rette indhold således, at udkastet kan 
anvendes på erhvervskonferencen den 18. maj. 

Der blev formuleret forslag til vision og målsætninger for byliv og erhvervsliv i balance, 
erhvervsklimaet, beskæftigelse, uddannelse og virksomheder i vækst.

Opgaveudvalget valgte Jens Peter Bredholdt som medvært sammen med Søren Heisel ved 
erhvervskonferencen den 18. maj. Kalenderindbydelse udsendes til opgaveudvalgets medlemmer. 
Opgaveudvalget blev opfordret til at bruge egne netværk til at skabe interesse for deltagelse i 
konferencen.

Bilag
1. Forslag til erhvervspolitik, udkast til aprilmøde (1119836 - EMN-2016-02196)
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