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Side 3 

1 (Åben) Erhvervsperspektiv på detailbranchen  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-05012 

 

Resumé 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget efterspurgte ved mødet den 12. august mere 
viden om detailbranchen i Gentofte. Vedlagte notat giver et billede af detailbranchen i Gentofte 
med et erhvervsperspektiv.  

 
Baggrund 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fik ved mødet den 12. august en præsentation 
af Gentoftes erhvervsdemografi. Udvalget efterspurgte derefter mere viden om detailbranchen.  
 
Detailbranchen og levende bydelscentre har et særligt fokus i kommunens erhvervspolitik under 
det strategiske spor: ”Byliv og erhvervsliv i balance – vi vil bygge på kultur- og handelsliv i 
sammenhæng’.  
Endvidere har opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte formuleret en strategi for at bevare og 
udvikle bydelscentrene.  
 
Vedlagte notat giver et billede af detailbranchen i Gentofte herunder hvilke butikker, deres 
aktivitetsniveau, virksomhedsformer samt virksomhedsformens sammenhæng med antal ansatte. 
Sidst gives et indblik i de indsatser for at bevare og udvikle bydelscentrene og detailhandlen i 
Gentofte.  
 
Liselotte Hohwy Stokholm, direktør for Erhvervshus Hovedstaden, vil på mødet give en 
præsentation af erhvervshusets ydelser. Erhvervshus Hovedstaden er hovedstadens kommuners 
tilbud til lokale iværksættere og virksomheder om sparring og hjælp til deres idé eller virksomhed. 
Det kan være øget salg, IP rettigheder, eksport eller digitalisering samt meget andet, der er 
omdrejningspunktet. Tilbuddene er gratis for virksomhederne. 
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At notatet tages til efterretning. 
 

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Notat - Erhvervsperspektiv på detailbranchen (3135514 - EMN-2019-05012) 

 

2 (Åben) Status på den erhvervspolitiske handleplan november 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-05197 

 



 

Side 4 

Resumé 
Gentofte fik i marts 2017 kommunens første erhvervspolitik og i juni 2017 besluttede 
kommunalbestyrelsen de 12 indsatser, der skulle iværksættes som led i at virkeliggøre politikken. 
Der gives en status på erhvervspolitikken. 

 
Baggrund 
Gentofte fik i marts 2017 kommunens første erhvervspolitik som resultatet af et arbejde i 
opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune. Opgaveudvalget havde ligeledes leveret 
forslag til en handlingsplan til inspiration. Det blev ved præsentationen fremhævet af 
opgaveudvalget, at der ikke var en forventning om, at alle indsatser skulle iværksættes, men at der 
skulle ske en prioritering. Kommunalbestyrelsen besluttede at prioritere 12 indsatser ud af de i alt 
24 foreslåede indsatser.  
 
Vedlagte bilag giver dels en status på de 12 prioriterede indsatser, dels et indblik i øvrige indsatser 
i kommunen, der ligeledes understøtter målsætningerne indenfor erhvervspolitikkens fem 
strategiske spor.  
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:  
 
At orienteringen af status på erhvervspolitikken tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Status på implementering af den erhvervspolitiske handleplan, nov 2019 (3151060 - EMN-

2019-05197) 

 

3 (Åben) Program for erhvervskonferencen 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-05522 

 

Resumé 
Erhverv-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte på mødet i maj rammen for 
erhvervskonferencen 2019. Af dagsordenspunktet fremgår programmet for erhvervskonferencen.  

 
Baggrund 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte på mødet den 22. maj 2019 
rammen for erhvervskonferencen 2019. Det blev besluttet, at erhvervskonferencen skulle have et 
særligt fokus på FN’s verdensmål og virksomhedernes digitalisering.  
 
Erhvervskonferencen afholdes tirsdag den 26. november i tidsrummet 17.00 – 20.30 i 
rådhushallen. 
 



 

Side 5 

Programmet er opbygget i lighed med konferencen i 2018 med, at der vil være en kombination af 
oplæg i plenum og mulighed for dialoger ved en række stande med forskelligt indhold. Sidst 
afrundes konferencen med et lettere traktement med mulighed for at netværke.  
 
Programmet er:  
 

 Velkomst ved borgmester Hans Toft og Søren B. Heisel, viceborgmester og formand for 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget  

 Verdensmålene og forretningsudvikling ved Camilla Bruckner, direktør for UNDP’s Nordiske 
Kontor, Ronny Saul, CEO i Jespers Torvekøkken samt Hans Axel Kristensen, CEO i Plastix 

 Digitalisering i praksis – hvor kan digitalisering skabe værdi for din virksomhed ved Tim Frank 
Andersen, Chief Digital Officer i virksomheden Charlie Tango og Patrik Lobe, direktør i Lobe 
Malerfirma  

 Dialoger ved stande 
o Erhvervshus Hovedstaden: Bistand til opstart, forretningsudvikling, 

iværksætterprogrammer, vækst med verdensmålene, digitaliser din virksomhed, etc.  
o Jobcentrets virksomhedsservice: Vækst og kvalificeret arbejdskraft 
o Gentofte Indkøb og Gentofte Ejendomme: Leverandør til kommunen 
o Opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte: Bæredygtig arbejdsplads – inspiration til 

konkrete initiativer  
o Dine lokale politikere fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

 

 Verdensmålene – sammenhæng mellem det globale og lokale perspektiv ved Connie 
Hedegaard, bestyr.fmd., tidl. minister og EU Kommissær  

 Tak for i dag ved viceborgmester og formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget Søren B. Heisel 

 Lettere traktement og networking. 
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At orienteringen om program for erhvervskonferencen 2019 tages til efterretning.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

4 (Åben) Beskæftigelsesplan 2019-2020 - forslag til reviderede mål.  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-04903 

 

Resumé 



 

Side 6 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i november 2019 godkendt en to-årig 
beskæftigelsesplan for perioden 2019 – 2020. Beskæftigelsesministeren har ikke udmeldt nye mål 
for 2020, hvorfor de hidtidige videreføres. Forvaltningen foreslår få justeringer og ændringer af 
Gentoftes målsætninger, og disse forelægges Erhvervs-, Beskæftigelses- & Integrationsudvalget. 

 
Baggrund 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog på møde den 5. november 2018 en to-
årig beskæftigelsesplan for perioden 2019 – 2020. 
 
Beskæftigelsesministeren har ikke meldt nye eller ændrede ministermål ud for 2020, og derfor 
videreføres målene for Gentofte Kommunes beskæftigelsesplan 2019 – 2020. 
Forvaltningen har genbesøgt beskæftigelsesplanens mål og fokuspunkter, og det vurderes, at 
der ikke er behov for større ændringer eller tilføjelser. Det foreslås dog, at ’virksomhedsmålet’ 
justeres, at der under målet om ’flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse’ tilføjes et 
nyt fokuspunkt, at det første punkt under ’ungemålet’ justeres, og at der under målet for 
’flygtninge og familiesammenførte’ tilføjes et nyt fokuspunkt. Samtidig ændres årstal til 2019, jf. 
benchmarking.  
 
I det følgende gives en kort beskrivelse af de foreslåede ændringer: 
 
Mål: ’Andelen af besøgte virksomheder, der har oprettet et virksomhedsrettet tilbud og/ eller 
rekruttering, skal øges i forhold til 2018.’ 
Den virksomhedsrettede indsats er et højt prioriteret indsatsområde, og jobcentrets 
medarbejdere har en bred berøringsflade med virksomhederne. Erfaringen viser, at 
virksomhedsrettede tilbud også kommer i stand via anden kontakt end virksomhedsbesøg, 
herunder telefon- og mailkontakt. Det foreslås, at målet bredes ud til at omfatte flere 
kontaktflader, og at vi dermed også måler på effekten af andre dialogformer end 
virksomhedsbesøg. Det foreslås, at målet ændres til: 
 

 Andelen af kontaktede virksomheder, der har oprettet et virksomhedsrettet tilbud 
og/eller rekruttering skal øges i forhold til 2019’. 

 
Mål: ’Andelen af borgere på offentlig forsørgelse i pct. af befolkningen (16-66 år) skal 
mindskes i forhold til 2018.’ 
Opgaveudvalget ’Flere i arbejde eller uddannelse’ har bl.a. d imittender som ét af de centrale 
omdrejningspunkter. Derfor finder vi det relevant at eksplicitere, at der er et særligt fokus på at 
nedbringe dimittendledigheden. Det foreslås, at følgende fokuspunkt bliver tilføjet: 
 

 Fokus på at nedbringe ledigheden blandt dimittender. 
 
Mål: ’Antallet af unge på uddannelseshjælp skal mindskes i forhold til 2018.’ 
Den 1. august 2019 blev der iværksat et nyt uddannelsestilbud - den forberedende 
grunduddannelse (FGU). FGU er målrettet unge under 25 år, der har behov for et samlet 
uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial 
uddannelse eller beskæftigelse. Som følge heraf er FGU-tilbuddet indskrevet under 
ungemålets første fokuspunkt: 
 

 Uddannelsesparate unge, som ikke opfylder adgangskravene til en 
ungdomsuddannelse, skal tilbydes FGU eller almen voksenundervisning i de 
adgangsgivende fag med henblik på at forbedre mulighederne for optagelse på en 
erhvervskompetencegivende uddannelse. 
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Mål: ’Antallet af flygtninge, der bliver selvforsørgende, skal øges.’  
Opgaveudvalget ’Flere i arbejde eller uddannelse’ har også kvinder med flygtningebaggrund 
som ét af de centrale omdrejningspunkter. Derfor finder vi det også relevant at eksplicitere, at 
der er et særligt fokus på, at kvinder med flygtningebaggrund kommer i arbejde eller 
uddannelse, og nedenstående fokuspunkt foreslås tilføjet under målet for flygtninge og 
familiesammenførte: 
 

 Øget fokus på, at flere kvinder med flygtningebaggrund kommer i arbejde eller 
uddannelse’   

 
Vedlagt som bilag findes en oversigt over mål og fokuspunkter i beskæftigelsesplan 2019 – 
2020. 
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At de foreslåede ændringer i de fire beskrevne mål i Gentofte Kommunes beskæftigelsesplan 2019 
– 2020 godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Bilag. Beskæftigelsesplan 2019 - 2020 - forslag til reviderede mål (3152990 - EMN-2019-

04903) 

 

5 (Åben) Kvartalsrapportering  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-05595 

 

Resumé 
Som en del af den politiske arbejdsform får de stående udvalg hvert kvartal en afrapportering som 
supplement til den økonomiske kvartalsrapportering. Kvartalsrapporteringen forelægges til 
drøftelse. 
 

 
Baggrund 
Social & Sundhed har udarbejdet en kvartalsrapportering, som viser udviklingen for de målgrupper, 
som modtager en offentlig forsørgelsesydelse, udviklingen i de virksomhedsrettede tilbud samt en 
økonomisk status på Erhvervs, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. 
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At kvartalsrapporteringen tages til efterretning. 
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Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapportering EBI - november 2019 (3186979 - EMN-2019-05595) 

2. Nøgletalsbilag EBI - november 2019 (3183111 - EMN-2019-05595) 

 

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04702 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 

Sags ID: EMN-2017-04702 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Bilag 
 
. 
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