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ERHVERVSSTRATEGI
Vision
Lyngby-Taarbæk Kommune har et stærkt erhvervsliv. Iværksættere og SMV’er går hånd i hånd med et af Danmarks
mest innovative vidensmiljøer - og et af de bedste handelsmiljøer. Vi er opmærksomme på det samlede erhvervslivs
behov. Gennem en strategisk og praktisk politik, som vi skaber i tæt dialog med erhvervslivet og Vidensbyen, sikrer og
udvikler vi sammen kommunens markante erhvervsprofil og skaber nye bæredygtige arbejdspladser og en attraktiv
bosætning.
Intro
Formålet med erhvervsstrategien er at sætte en tydelig kurs for kommunens erhvervsarbejde, så vi kan sikre og udbygge erhvervslivets muligheder i et dynamisk og løsningsorienteret samarbejde mellem alle erhvervslivets aktører,
Vidensbyen og kommunen.
Lyngby-Taarbæk Kommune kendes for sit internationale uddannelsesmiljø på DTU. Her samles verdens førende eksperter og studerende. Synergien i forhold til erhvervslivet er tydelig, for Lyngby-Taarbæk Kommune kendes også for
sit spændende erhvervsliv med mange videnstunge virksomheder. Desuden findes en bred vifte af små og mellemstore virksomheder, der understøtter og servicerer miljøet samt et sprudlende iværksættermiljø.
Lyngby-Taarbæk Kommune kendes også for have et af landets hyggeligste og velassorterede handelsmiljøer i Kgs.
Lyngby.
I kraft af vores markante profil som vidensby, vores geografiske placering og bredspektrede boligmarked er LyngbyTaarbæk Kommune et godt sted både at bo og arbejde.
Denne erhvervsstrategi tager sit afsæt i det lokale erhvervsliv. Både iværksætterne, de mange mindre virksomheder
og de store profiler, der tilsammen danner et billede af det facetteret erhvervsliv.
Forskellige typer af virksomheder har forskellige behov. Gennem dialogen med virksomhederne – store og små - i
kontaktråd, netværk, Vidensbyen, uddannelsesinstitutionerne og fag– og interesseorganisationerne er mulighederne for
at optimere erhvervslivets forhold blevet konkrete.
Strategiens målsætninger og indsatser er desuden udarbejdet på baggrund af generelle anbefalinger fra KL, Greater
Copenhagen, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Horesta, Dansk Ejendomsforening tillige med en inspirerende dialog
med Lyngby-Taarbæk Kommunes Byplanudvalg.
En gang om året genbesøger det politiske niveau og erhvervslivet strategien, definerer eventuelle nye indsatser og
vurderer værdien af de beslutninger, som tidligere er truffet. På den måde sikrer vi en tydelig forventningsafstemning, synlighed, fremdrift og kvalitet i kommunens erhvervsarbejde.
Med Erhvervsstrategi 2018-2022 ønsker vi at skabe et fælles afsæt for hele erhvervslivets virke og kommunens
understøtning af samme.

SAMMENHÆNG TIL ANDRE STRATEGIER
Lyngby-Taarbæk Kommunes koncernstrategi sætter den overordnede ramme for kommunens virke:
Sammen med borgere og virksomhederne skaber vi rammerne for, at borgerne kan leve et godt og aktivt liv,
og erhvervslivet får gode vilkår.
Vidensby strategien bidrager til kommunens overordnede brand som vidensby.
Kommunens enkelte fagområders strategier definerer målsætninger og præcise indsatser, der tager udgangspunkt i
koncernstrategien, vidensbystrategien og erhvervsstrategien.
Turismestrategien er forankret i Center for Miljø og Plan og udpeger Byliv og Handel som en af fire styrkepositioner.
Indsatser til understøtning af udvikling af byens rum, handelsliv, kultur og turistattraktioner er defineret i strategispor 5.
Planstrategien er forankret i Center for Plan og Miljø og sikrer fokus på detailhandel samt udlæg af rammer for
erhverv- og boligområder.
Strategi for virksomhedsindsatsen og beskæftigelsesplan 2019 er forankret i Center for Arbejdsmarked.
Strategierne sikrer, at beskæftigelsesindsatsen imødekommer virksomhedernes ønske og behov for service og arbejdskraft.
Skoleudviklingsstrategien er forankret i Center for uddannelse og Pædagogik. Folkeskoleeleverne er fremtidens
arbejdskraft. Gennem en målrettet strategi, der omfatter fokus på de naturvidenskabelige fag, iværksætteri og entrepreneurship, inviterer skoleudviklingsstrategien til et tæt samarbejde med eksterne miljøer, erhvervslivet, Vidensbyen
og DTU. Således skabes en innovativ elevgruppe, der er klar til en ungdomsuddannelse efter folkeskolen.
Bæredygtighedsstrategien løfter FN’s 17 verdensmål ind i kommunens hverdag, som omsætter de mål, der taler
ind i kommunens virkelighed, til egentlige indsatser.
Disse emner bliver derfor ikke taget op i nærværende strategi.
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VISION
Lyngby-Taarbæk Kommune har et stærkt erhvervsliv. Iværksættere og SMV’er går hånd i hånd med et af Danmarks
mest innovative vidensmiljøer - og et af de bedste handelsmiljøer. Vi er opmærksomme på det samlede
erhvervslivs behov. Gennem en strategisk og praktisk politik, som vi skaber i tæt dialog med erhvervslivet og
Vidensbyen, sikrer og udvikler vi sammen kommunens markante erhvervsprofil, skaber nye bæredygtige arbejdspladser og attraktiv bosætning.
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DIALOG
Dialogen er fundamentet for udvikling. Den nære og uformelle dialog sikrer, at alle parter kender og forstår
de udfordringer erhvervsliv og kommunen hver især møder. Hvor vi ikke kan få tingene til at falde ud til alles
tilfredshed, er det vigtigt at forstå ”hvorfor”.
Det gør vi nu:
• Morgenmøder for detailhandlen og aktører i Kgs. Lyngby
• Erhvervskontakten
• Kontaktrådsmøder
• Dialogmøder med de større erhvervsorganisationer
• Individuelle uformelle møder med virksomhederne
• Forhåndsdialog på myndighedsområdet
• Deltagelse i Vidensbyens netværk.
Nye indsatser:
• Årligt tilbagevendende åbne møder for kommunens erhvervsliv
• Årligt tilbagevendende velkomstmøde for kommunens nye virksomheder
• En øget indsats i formidling af kendskab til kommunens service til erhvervslivet
• Årligt leverandørforum i samarbejde med Vidensbyen.
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INNOVATIONS-DISTRIKT
En næsten fuldt udbygget kommune behøver en omhyggelig og dynamisk planlægning med en særlig opmærksomhed på at nytænke kommunens eksisterende erhvervsområder, bosætningsmuligheder og infrastruktur.
På den måde sikres kommunens udviklingsmuligheder – også på den lange bane.
Det gør vi:
• V
 i lokalplanlægger for erhvervslivet i overensstemmelse med kommunens planstrategi
• V
 i kvalificerer trafikplanlægningen gennem grundige analyser, så kommunen også fremadrettet kan imødegå
trafikale udfordringer
• Investorkontakten er igangsat i foråret 2018 og er i fuld drift.
Nye indsatser:
• R
 ammebestemmelser for eksisterende erhvervsområder udvikles i overensstemmelse med kommunens
erhvervsprofil og markedets efterspørgsel
• Innovationsdistrikt – LTK har alle forudsætninger for at blive Danmarks første. Sammen med Vidensbyen
understøtter vi processen for at opfylde kriterierne
• S
 mart-citybegrebet har vide rammer. Vi tager stilling til de muligheder, der ligger i konceptet og bringer
mulighederne i spil, hvor det giver mening.
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ERHVERVSSERVICE FOR IVÆRKSÆTTERE OG SMV’ER
En velfungerende erhvervsservice gør det nemt at starte rigtigt op, drive og udvikle sin virksomhed. Der findes en
række tilbud til start-ups, iværksættere og SMV’er, som understøtter den enkelte virksomheds mulighed for at
vækste, tilgå nye markeder og modernisere sine arbejdsgange. Vi skal synliggøre og formidle denne viden.
Den nye Erhvervsfremmelov åbner nye muligheder for dette arbejde.
Det gør vi:
• Vi formidler Hovedstadens Iværksætterprogram til kommunens iværksættere og SMV’er
• V
 i faciliterer et netværk for iværksættere – både dem der overvejer at blive iværksætter og dem,
der har taget springet.
Nye Indsatser:
• Fra 1. januar 2019 sikrer vi gennem Erhvervshuset at formidle Erhvervshusets tilbud til iværksættere og SMV’er
• V
 i er opmærksom på den nye erhvervsfremmelovs muligheder og sikrer implementering og formidling af
relevante tilbud.
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MYNDIGHEDSBEHANDLING
En velfungerende myndighedsbehandling, hvor forståelse for tidsaspektet og lovgivningens muligheder er i fokus,
gør det lettere at drive virksomhed. Vi sikrer en gensidig forventningsafstemning og udviklende dialog for alle
involverede parter.
Det gør vi:
• V
 i arbejder målrettet på at opfylde de servicemål for sagsbehandling, som staten har sat
• G
 ennem tilrettelæggelse af sagsbehandlingsforløb optimerer vi vores service.
Nye indsatser:
• P
 r. 1. maj 2019 igangsættes et forløb for CMP med fokus på at videreudvikle den ensartede og professionelle
tilgang til den service kommunen yder som myndighed
• V
 i undersøger mulighederne for optimere erhvervslivets rammebetingelser
• I dialog med kommunens ejendomsmæglere ser vi på muligheden for at etablere en fast track-ordning for
myndighedsspørgsmål på de ejendomme, som ejendomsmæglerne har i salg.

STRATEGISKE
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STRATEGISKE SAMARBEJDER
Det regionale og nationale strategiske arbejde på tværs af alle fagområder skaber mulighed for indflydelse på
erhvervets rammevilkår. Gennem deltagelse i de strategiske samarbejder præger vi erhvervslivets overordnede
rammevilkår og afsøger nye tiltag til gavn for kommunens udvikling.
Det gør vi:
• L
 TK arbejder tæt sammen med Vidensby-sekretariatet for at fastholde og udvikle kommunens brand som
Vidensby
• L
 yngby-Taarbæk Kommune deltager aktivt i alle samarbejder i KL-regi (KL, KKR, K29, Greater Copenhagen).
• Indtil den 31. december 2018 deltager Lyngby-Taarbæk Kommune aktivt i Væksthusets kvartalsmøder.
Nye indsatser:
• F
 ra den 1. januar 2019 deltager LTK i Erhvervshusets mødeaktiviteter og bidrager til udviklingen af
erhvervshusets strategi og tilbud til erhvervslivet
• F
 ra 1. april 2019 deltager LTK i Greater Copenhagen og International House’s ReVUS-projekt om fastholdelse og
tiltrækning af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft.
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