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projektet har afprøvet mange metoder og arbejds-

processer: Interessentinterviews, politikersemi-

narer på tværs af kommunerne, et stort erhvervs-

Topmøde, temagrupper med eksterne deltagere 

til udvikling af topmødeemnerne, selve formule-

ringen og sidst behandlingen af udviklingsper-

spektivet. 

interessenter mødes

erhvervsTopmødet samlede 120 nøglepersoner i 

erhvervsliv og lokalpolitik og medvirkede til at 

skabe en større forståelse for Vestegnens styrker 

som egn. mødet gav en pejling på fremtidens ud-

viklingsretninger for Vestegnen, på tværs af er-

hvervsliv og politikere – primært indenfor emnerne 

erhverv og infrastruktur. erfaringerne viste, at 

 erhvervsTopmødemodellen er rigtig god til at af-

prøve holdninger hos forskellige interessegrup-

per. korte drøftelser ved bordene efterfulgt af 

hurtige afstemninger kan bruges til at udpege 

erhvervsstrategi
for vestegnen

otte kommuner
fra københavns vestegn 

otte kommuner fra vestegnen 

gik sammen og udarbejdede et 

fælles udviklings perspektiv, som 

derefter er indarbejdet i de enkelte 

kommuners planstrategier.

www.plan09.dk/vestegnen
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Debatoplægget er udarbejdet i 
samarbejde mellem NIRAS Konsu-
lenterne og Vestegnens Planforum.

Foto:  Mikkel Østergård, mfl.

Tryk:  Litotryk København A/S

Du kan tilmelde dig ErhvervsTop-
mødet på www.vestegnen.org

tendenser og ønsker til udviklingsretninger. er-

hvervsTopmødets drøftelser på tværs var veleg-

nede til at give en bedre forståelse for hinandens 

holdninger. men mødeformen er ikke velegnet til 

en grundigere dialog. 

forberedelse og opfølgning

erhvervsTopmødet fordrer et grundigt for- og 

efter arbejde. skal mødet udstikke retning og prio-

ritering, skal de rigtige strategiske temaer og valg 

frem på mødet. Indholdet i debatoplæg og afstem-

ningsspørgsmål er meget vigtige for resultatet af 

afstemningerne, som igen er det primære output 

fra mødet. Det skal være emner, der er nærvæ-

rende for deltagerne, og spørgsmålene skal være 

formuleret, så der stemmes om sammenlignelige, 

strategiske valg. samtidig skal der efterfølgende 

komme handling og konkrete projekter indenfor 

de højst prioriterede temaer og deltagerne skal 

orienteres om resultaterne fra erhvervsTopmødet.

politikere, organisationer, og erhvervsliv udnyttede 

muligheden for fælles dialog om de otte erhvervs-

politiske emner, der blev diskuteret og stemt om 

på topmødet. målet med erhvervstopmødet var, 

at resultaterne kunne fungere som rettesnor for det 

videre arbejde med strategierne og udpege tenden-

serne inden for de otte temaer.

��

ErhvervsTopmøde 16. april 2007

Debatoplægget er udarbejdet i 
samarbejde mellem NIRAS Konsu-
lenterne og Vestegnens Planforum.

Foto:  Mikkel Østergård, mfl.

Tryk:  Litotryk København A/S

Du kan tilmelde dig ErhvervsTop-
mødet på www.vestegnen.org

17

hUrtiGe aFstemninGer 

kan bruges til at udpege tendenser 


