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Side 3

1 (Åben) Den rehabiliterende indsats på beskæftigelsesområdet
 
Sags ID: EMN-2017-02399

Resumé
Siden 2013 er der gennemført flere reformer med fokus på den rehabiliterende indsats på 
beskæftigelsesområdet. Notatet beskriver de overordnede ændringer og indsatser på området.

Baggrund
De seneste år er der gennemført en række reformer på beskæftigelsesområdet, som samlet har 
bidraget til en væsentlig ændring af både den metodemæssige tilgang og organisering af den 
rehabiliterende indsats på beskæftigelsesområdet. Med reformen af førtidspension (føp-
/fleksreformen), kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen er tværfaglighed, 
koordinerende og helhedsorienterede indsatser blevet et centralt omdrejningspunkt i arbejdet med 
at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med komplekse problemstillinger. Særligt i to 
af reformerne kommer dette til udtryk – ved etablering af de tværgående ressourceforløb i føp-
/fleksreformen og ved etableringen af jobafklaringsforløb i sygedagpengereformen. 

Som led i udviklingen af den rehabiliterende indsats til borgere med komplekse problemstillinger, 
har Gentofte i 2016 desuden gennemført et metodeprojekt (Empowerment) med fokus på at 
udvikle og afprøve indsatser for langvarige kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. I 
forlængelse af dette projekt deltager Gentofte fra starten af 2017 i et 2 årigt forløb (Bedre 
ressourceforløb) udbudt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der skal sikre, at 
flere borgere i ressourceforløb kommer i relevante og meningsfyldte virksomhedsrettede indsatser. 
Med opstart i juni 2016 har Gentofte ligeledes budt ind på en tredje pulje ”Flere skal med”, hvor 
kommunen skal følge en indsatsmodel, der virker i forhold til at hjælpe målgruppen af udsatte 
borgere ind på arbejdsmarkedet. 

Der vil på mødet være et oplæg, og de nævnte tiltag er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At orienteringen om den rehabiliterende indsats tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat - Den rehabiliterende indsats på beskæftigelsesområdet (1815517 - EMN-2017-
02399)

2 (Åben) Kvartalsrapportering
 
Sags ID: EMN-2017-02400
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Resumé
Som en del af den nye politiske arbejdsform er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal 
skal have en afrapportering som supplement til den ordinære 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, 
udviklingen i brugen af nytteindsats samt en økonomisk status på Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalgets område.

Kvartalsrapporteringen indeholder som et særskilt fokusområde udvalgte tal for den rehabiliterende 
indsats på beskæftigelsesområdet.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At kvartalsrapporteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. EBU - nøgletal (1832366 - EMN-2017-02400)
2. EBU - Kvartalsrapportering (1816726 - EMN-2017-02400)

3 (Åben) Status på flygtninge
 
Sags ID: EMN-2017-02322

Resumé
Der gives en status på ankomne flygtninge i 2017 samt den virksomhedsrettede indsats overfor 
målgruppen - herunder de foreløbige resultater af samarbejdet med IKEA og 
Håndværkerforeningen om at få flygtninge i virksomhedsrettede tilbud.

Baggrund
I april 2017 blev der foretaget en nedjustering af de udmeldte kvoter for, hvor mange flygtninge, 
kommunerne skal modtage i kvoteåret 2017. For Gentofte Kommunes vedkommende betyder 
nedjusteringen, at kommunen skal modtage126 flygtninge mod en tidligere udmelding fra 
Udlændingestyrelsen på 201 flygtninge. På den baggrund gives der en status på de ankomne 
flygtninge i 2016 og første måneder af kvoteåret 2017. 

I 2016 er der blevet indført en række lovændringer, der betyder at integrationsind-satsen overfor 
flygtninge og familiesammenførte er blevet skærpet. Blandt andet skal flygtninge have tilbudt en 
virksomhedsrettet indsats (virksomhedspraktik eller løntilskud) i løbet af den første måned, efter at 
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de er flyttet til kommunen. Til dette formål har Jobcenter Gentofte bl.a. indgået et samarbejde med 
IKEA og Håndværkerforeningen.

En uddybning af de enkelte samarbejder og foreløbige resultater beskrives nærmere i vedlagte 
statusnotat.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At status om flygtninge tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat - Status på flygtninge (1813111 - EMN-2017-02322)

4 (Åben) Brev fra beskæftigelsesministeren om forenkling af den aktive 
beskæftigelsesindsats
 
Sags ID: EMN-2017-02413

Resumé
Beskæftigelsesministeren har sendt et brev til landets borgmestre og udvalgsformænd med en 
opfordring til at komme med forslag til, hvordan lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan 
forenkles og afbureaukratiseres. 

Baggrund
Beskæftigelsesministeren har ambitioner om at afbureaukratisere og forenkle 
beskæftigelsesområdet. Landets borgmestre og udvalgsformænd har modtaget et brev med en 
opfordring til at komme med forslag til, hvordan den aktive beskæftigelsesindsats kan forenkles og 
afbureaukratiseres. Et formål er at gøre lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) enklere at 
administrere for kommunerne. 

På denne baggrund lancerede KL den 27. april deres indspil til en forenklet og mere effektiv 
beskæftigelsesindsats. Den grundlæggende tankegang bag KL’s indspil er, at hovedparten af 
reglerne i en ny beskæftigelseslov skal være fælles rammeregler for alle målgrupper. Endvidere 
bygger indspillet på følgende hovedelementer: 

 De eksisterende 14 målgrupper reduceres til fem hovedmålgrupper, og der skal kun være 
få særlige regler for de fem hovedmålgrupper

 Borgerens ’Min Plan’ skal være omdrejningspunkt for indsatsen
 Det individuelle kontaktforløb skal forenkles
 Reglerne om tilbud skal forenkles.
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Administrationen anbefaler, at der støttes op omkring KL’s indspil ikke mindst omkring 
mulighederne for fleksible og individuelt tilrettelagte kontaktforløb samt ens og forenklede regler for 
brug af tilbud. 

Derudover stilles til forslag, at loven forenkles på de områder, hvor kommunen har erfaringer fra 
Gentofte Kommunes frikommuneforsøg samt på området for sygedagpenge. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og godkender administrationens forslag til 
forenklinger af den aktive beskæftigelsesindsats.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag, anbefalinger til forenklinger af den aktive beskæftigelsesindsats  (1824573 - EMN-
2017-02413)
2. Bilag, KL indspil til en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsat (1824785 - EMN-
2017-02413)

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Sags ID: EMN-2016-04959

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
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