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Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. juni 2014 
 
1  Åbent         Afgrænsningen af EBUs ressort 
 
003369-2014 
 
 
Resumé 
På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i maj 2014 blev det aftalt, at forvaltningen 
undersøger udvalgets muligheder for at drøfte emner, der vedrører erhvervsfremme som ligger 
uden for udvalgets ressort. Der forelægges notat herom. 
 
Baggrund 
På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde d. 21. maj 2014 dagsordenens punkt 3 blev det 
aftalt, at forvaltningen undersøger udvalgets muligheder for at drøfte forhold med betydning for 
erhvervsfremme, der ligger uden for udvalgets ressort i styrelsesvedtægten. 
 
Social & Sundhed har i samarbejde med Jura afklaret udvalgets muligheder henset til den 
gældende styrelsesvedtægt. Det fremgår heraf, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget varetager 
den kommunale erhvervspolitik, og at udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til 
Kommunalbestyrelsen om erhvervsfremmepolitik i samarbejde med Økonomiudvalget. Det er ikke 
nærmere angivet i styrelsesvedtægten hvordan samarbejdet mellem Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget skal foregå. 
 
Vurdering 
Emner indenfor erhvervsfremme kan sættes på dagsordenen for møder i Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget. Udvalget kan drøfte og belyse emnerne. Udvalget kan ikke træffe 
beslutning om emner, hvor beslutningskompetencen henhører under andre udvalg, herunder 
Økonomiudvalget, men Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kan henstille, at det kompetente 
udvalg træffer en bestemt beslutning. 
 
Efter behov, og hvor det findes hensigtsmæssigt, vil drøftelser af emner af tværgående karakter 
kunne ske på et fællesmøde med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og det kompetente udvalg, 
herunder Økonomiudvalget. 
 
Indstilling 
Social & sundhed indstiller 
  
Til Erhvervs- & Beskæftigelsesudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat vedr. afgræsningen af EBUs ressort 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. juni 2014 
 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684201
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3583534
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2  Åbent         International Citizens Service 
 
003369-2014 
 
 
Resumé 
Venstre har tidligere foreslået, at Gentofte Kommune indgår samarbejdsaftale med Københavns 
Kommune om erhvervsservice. Emnet har været undersøgt af forvaltningen. 

 
Baggrund 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede på mødet 21. maj indgåelse af en samarbejdsaftale 
med International Citizen Service/Københavns Kommune, foranlediget af Venstre. 

Social & Sundhed har afdækket Gentofte Kommunes serviceprofil sammenholdt med den 
serviceprofil, som International Citizen Service præsenterer i Københavns Kommunes regi. Vi har 
ligeledes været i kontakt med henholdsvis Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal kommuner 
for at indhente deres erfaringer med samarbejdet med International Citizen Service/Københavns 
Kommune. 

 
Vurdering 
Social & Sundheds analyse viser, at forskellene på henholdsvis Gentofte Kommunes serviceprofil 
og International Citizen Services profil er marginale – på nogle områder til Gentofte Kommunes 
fordel og på andre til International Citizen Service/Københavns Kommunes fordel. Samlet set er 
det Social & Sundheds vurdering, at afvigelserne ikke er af en sådan grad, at en forpligtende 
samarbejdsaftale med Københavns Kommune anbefales.  

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:  

At udvalget drøfter Gentofte Kommunes erhvervsservice ift. International Citizens Service. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat: International Citizens Service 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. juni 2014 
 
3  Åbent         Dækningsbidrag og byggesagsbehandling 
 
003369-2014 
 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684201
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3574837
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684201
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Resumé 
På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 21. maj 2014 blev det aftalt, at Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget skal have forelagt en faktaoversigt omhandlende dækningsafgifter og 
byggesagsbehandling i Gentofte Kommune.  

 
Baggrund 
Beslutningen om udarbejdelsen af oversigten er foranlediget af udvalgets drøftelse af konkrete 
erhvervspolitiske indsatsområder, affødt af Dansk Industris seneste erhvervsklimaundersøgelse.  

Oversigten er udarbejdet efter input fra hhv. Gentofte Kommunes økonomifunktion og Plan og Byg, 
og viser dels størrelsen af Gentofte Kommunes årlige indtægt fra dækningsafgifter, dels 
fordelingen af, hvorfra dækningsafgiften kommer. Oversigten viser ligeledes størrelsen af 
byggesagsgebyrerne i Gentofte Kommune samt kommunens sagsbehandlingstider på 
byggeansøgninger.  

 
Vurdering 
Social og Sundhed vurderer, at vedlagte notat på fyldestgørende vis afspejler Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalgets ønsker om en oversigt på området. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:  

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat vedr. Dækningsafgift og Byggesagsbehandling 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. juni 2014 
 
4  Åbent         Dialogmøde om erhvervsfremmeindsatsen 
 
003369-2014 
 
 
Resumé 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede på mødet den 21. maj 2014 temaer og prioriteringer 
i erhvervsindsatsen. Drøftelserne gav anledning til udvalgets beslutning om, at Social & Sundhed 
udarbejder forslag til dialogmøde med relevante repræsentanter fra erhvervslivet.  
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3581063
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684201
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Baggrund 
Dansk Industri foretog i 2013 en landsdækkende erhvervsklimaundersøgelse, som har til formål at 
understøtte dialogen mellem kommunerne og virksomhederne, både om de overordnede og om de 
specifikke erhvervsvilkår i kommunerne, og på de lokale rammevilkår. Udvalgets medlemmer har 
efterfølgende foreslået temaer til en nærmere drøftelse og prioritering og foreslået, at der indledes 
en dialog med arbejdsmarkedets organisationer (LO, DA, DI, Dansk Erhverv, Dansk 
Byggeri, Handelsstandsforeningen og Håndværkerforeningen) med udgangspunkt i de punkter fra 
DIs erhvervsklimaundersøgelse, som udvalget har identificeret som særligt relevante. 
 
Vurdering 
Social og Sundhed foreslår, at dialogmødet afholdes i forbindelse med Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalgets møde i september, hvor repræsentanterne for de relevante 
organisationer inviteres til en dialogproces med udvalgets medlemmer med henblik på at give input 
til udvalgets fortsatte drøftelser af temaer og prioriteringer omkring kommunens erhvervsvilkår. 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
  
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 
  
1. At dialogmødet afholdes i forbindelse med udvalgets møde i september og at mødet udvides 
med 1½ time. 
  
2. At Social & Sundhed inviterer relevante repræsentanter 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat: Programforslag for dialogmøde 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. juni 2014 
 
5  Åbent         Mål til Gentofte Plan 2015 
 
003369-2014 
 
 
Resumé 

Der skal fastlægges mål til Gentofte-Plan 2015 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets 
målområde Erhverv og Arbejdsmarked. De beskæftigelsespolitiske mål adskiller sig fra de øvrige 
mål under Social & Sundhed ved, at de udmeldes af beskæftigelsesministeren år for år. Fra 2014 
er erhvervsområdet tilføjet målområdet og Social & Sundhed har udarbejdet mål herfor.  

 
Baggrund 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3577204
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684201
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Gentofte Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj i form af strategier, planlægning, 
mål og økonomi for hele kommunen. Formålet med Gentofte Plan er at angive retningen for 
kommunens samlede udvikling og at fastlægge og prioritere de økonomiske rammer. Gentofte 
Plan vedtages årligt af Kommunalbestyrelsen i oktober måned. 

Frem mod vedtagelse af Gentofte Plan 2015 er det Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets opgave 
at fastlægge de politiske mål inden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets målområde. 
Målområdet omfatter "Erhverv og arbejdsmarked". De politiske mål konkretiserer den overordnede 
vision for målområdet.  

De politiske mål fra Gentofte Plan vil blive fulgt i en halvårlig status ved midtvejsregnskabet samt 
ved årets afslutning, så Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget to gange årligt får et samlet 
styringsmæssigt overblik over fremdriften i arbejdet med målene. 

 
Vurdering 

Det er Social og Sundheds vurdering, at målene på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets 
målområde udgør relevante strategiske pejlemærker, der kan være med til at opfylde målområdets 
vision.  

 
Indstilling 

Social og Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 

At vision og mål på målområde 48: Erhverv og Arbejdsmarked godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Brev fra beskæftigelsesministeren om udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2015 
 Mål til Gentofte Plan 2015 

 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. juni 2014 
 
6  Åbent         Sygedagpengereform 
 
003369-2014 
 
 
Resumé 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3525801
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3575045
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684201
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Regeringen vedtog sammen en række partier i folketinget i december 2013 en reform af 
sygedagpengesystemet. Reformen er vedtaget i Folketinget den 11. juni 2014, og dele af den 
træder i kraft 1. juli 2014, mens de øvrige ændringer træder i kraft 5. januar 2015. 
 
Baggrund 
Det overordnede formål med reformen er at skabe økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en 
tidligere og bedre indsats. 

Det er derfor et af hovedprincipperne i reformen, at den offentlige forsørgelse ikke skal stoppe ved 
en bestemt dato, men når den sygemeldte er kommet på fode igen. Frem for at bekymre sig om 
økonomi, skal sygemeldte i stedet bruge deres kræfter på at komme på benene igen og tilbage til 
arbejdsmarkedet. Der betyder, at der skal ske en revurdering af den sygemeldtes ret til 
sygedagpenge efter 22 ugers sygefravær. Hvis den sygemeldte herefter ikke er omfattet af en af 
de gældende forlængelsesregler, vil vedkommende overgå til et jobafklaringsforløb med tilhørende 
ydelse. 

Et andet hovedprincip i reformen handler om tidligere og bedre indsats for de sygemeldte. Det 
betyder, at den relevante indsats, der kan hjælpe den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet 
igangsættes så tidligt som muligt. Det skal både for virksomheder og den sygemeldte selv være 
muligt at anmode kommunen om at iværksætte en tidlig indsats, der kan hjælpe den sygemeldte 
tilbage i arbejde. 

Indsatsen skal dog i højere grad afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet. Ressourcerne skal fokuseres på de sygemeldte, der er i risiko for 
længerevarende sygemelding. Disse skal have en støtte, der tager højde for alle aspekter af deres 
situation. 

Hovedpunkterne i sygedagpengereformen gennemgås yderligere i det vedlagte notat. 

 
Vurdering 
Social & Sundhed vurderer, at det vedlagte notat beskriver de væsentligste ændringer i 
sygedagpengeindsatsen, som følger af den netop vedtagne sygedagpengereform. 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
  
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 
 
At orienteringen om sygedagpengereformen tages til efterretning. 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat om sygedagpengereformen 2014 
 Forlig om en reform af sygedagpengesystemet 

 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. juni 2014 
 
7  Åbent         Beskæftigelsesplan 2015 til høring 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3542790
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3547583


  Side 9 af 12 
 

007800-2014 
 
 
Resumé 
Social & Sundhed har på baggrund af EBU’s drøftelser samt de nationale mål og retningslinjer 
udarbejdet Beskæftigelsesplan 2015. Planen forelægges EBU med henblik på, at den 
efterfølgende kan sendes i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd samt Beskæftigelsesregion 
Hovedstaden og Sjælland. 

 
Baggrund 
Henover foråret 2014 har Social & Sundhed gennemført en administrativ og politisk proces med 
henblik på at udarbejde Beskæftigelsesplan 2015. De strategiske linjer og prioriteringen af de mål, 
som beskæftigelsesministeren har udmeldt, har været drøftet i EBU i april og maj og på baggrund 
heraf har administrationen udarbejdet et udkast til Beskæftigelsesplan 2015.  

Planen skal senest 1. juli 2014 sendes i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte, 
ligesom den skal fremsendes til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Høringsperioden 
løber frem til 31. august 2015, hvorefter planen skal godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen 
senest 15. oktober 2015. 

I efteråret 2014 udarbejdes indsatsplaner for den konkrete udmøntning af beskæftigelsesplanens 
fokusområder. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:  

At Beskæftigelsesplan 2015 sendes i høring. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Beskæftigelsesplan 2015 - udkast til EBU juni 2014 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. juni 2014 
 
8  Åbent         Revisionsberetning for 2013 vedrørende Socialudvalgets og Erhvervs- 
og Beskæftigelsesudvalgets område 
 
049803-2013 
 
 
Resumé 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=689487
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3579542
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=679541
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Social og Sundhed afgiver bemærkninger til PwC's revisionsberetning om revision af de sociale, 
beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller 
tilskud fra staten vedrørende regnskabsåret 2013.  
 
Baggrund 

Revisionsberetningen om de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er 
omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra staten, udsendes til alle 
kommunalbestyrelsesmedlemmer.  

 
Vurdering 

Revisionen har ikke konstateret forhold, der giver anledning til bemærkninger inden for 
Beskæftigelsesministeriets og Social-, Børne- og Integrationsministeriets ressortområder.  

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 

1. At revisionsberetningen om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige 
områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilstud fra staten vedrørende regnskabsåret 
2013 tages til efterretning 

2. At bemærkningerne til revisionsberetningen godkendes.  

Tidligere beslutninger 

Socialudvalget, den 3. juni 2014: 

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog 
forbehold.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 A. Notat om revisionsberetning for 2013 vedrørende Socialudvalgets og Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalgets område 

 B. Bilag 2 - 4 til revisionsberetning 2013 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. juni 2014 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3576637
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3576637
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3562692
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9  Åbent         Status på nytteindsats 26. juni 2014 
 
003369-2014 
 
 
Baggrund 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket at modtage en månedlig status på nytteindsats.  

En opdateret oversigt over nytteindsatser vil blive udleveret på mødet med mulighed for 
efterfølgende drøftelse. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:  

At status på nytteindsats tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. juni 2014 
 
10  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
006533-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. juni 2014 
 
11  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
006533-2014 
 
 
 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684201
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=688115
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_________________________ 
 
 
 
 
 


