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1 (Åben) Dagsorden til møde i opgaveudvalget Erhvervspolitik 17. marts 2016
 
Sags ID: EMN-2016-01911

Resumé
Møderne i opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune i oktober og december i 2015 og 
mødet januar 2016 var afsat til at tilvejebringe et vidensgrundlag for opgaveudvalgets arbejde med 
formulering af forslag til en erhvervspolitik for Gentofte Kommune. På dette femte møde - samt 
møderne i april og juni – vil arbejdet med selve politikformuleringen være i centrum. 

Baggrund
På baggrund af det faktuelle vidensgrundlag, der er tilvejebragt gennem analyser og oplæg på de 
første møder, lægges der på dette møde op til, at opgaveudvalget skal begynde med at formulere 
erhvervspolitiske visioner og målsætning.

Som del af det tilvejebragte vidensgrundlag har opgaveudvalget fået præsenteret, hvad der 
karakteriserer Gentofte som erhvervskommune, hørt om typiske fokusområder i lokale 
erhvervspolitikker og fået inspiration om konkrete indsatser fra andre kommuner. Sidst har 
udvalget fået præsenteret resultaterne af en række interviews med virksomhedsledere i Gentofte 
Kommune om deres syn på samspillet med Gentofte Kommune og deres ønsker til en 
erhvervspolitik.  

Administrationen har udarbejdet en opsummering af udvalgets hidtidige refleksioner og struktureret 
disse som et inspirationsoplæg til erhvervspolitiske visioner og målsætninger, som opgaveudvalget 
kan tage afsæt i på mødet. 

Opgaveudvalget præsenteres for formål og ambitioner med MIT CAMPUS Gentofte herunder 
perspektivet på at samskabe uddannelsesforløb og konkrete indsatser sammen med erhvervet.

Program for mødet vil bestå af følgende elementer: 
 Velkomst ved formanden
 Resume og præsentation af inspirationsoplæg                  
 Opstilling af erhvervspolitiske visioner  
 Opstilling af målsætninger
 Præsentation af MIT CAMPUS
 Tak for i dag og opsamling

Indstilling
Social & Sundhed indstiller 

Til opgaveudvalget Erhvervspolitik:

1. At opgaveudvalget drøfter erhvervspolitiske visioner for Gentofte Kommune.
2. At opgaveudvalget drøfter målsætninger i en erhvervspolitik for Gentofte Kommune.
3. At opgaveudvalget tager orienteringen om MIT CAMPUS til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. Inspirationsoplæg til erhvervspolitiske visioner og målsætninger (1093679 - EMN-2016-
01911)
2. Oversigt over sammenhæng mellem udvalgets drøftelser og input samt inspirationsoplæg 
(1093678 - EMN-2016-01911)
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