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1 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse. Aflevering fra 
opgaveudvalg.  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-04580 

 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 6, kommissoriet for 
opgaveudvalget ”Flere i arbejde eller uddannelse”. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere 
resultatet af sit arbejde. 
 
To af de borgere, som har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og 
næstformanden for opgaveudvalget, vil på vegne af udvalget præsentere anbefalingerne på et 
fællesmøde den 28. september 2020 med henblik på, at  
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen på deres møder i oktober måned. 
 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 6, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget ”Flere i arbejde eller uddannelse”. Kommissoriet er 
vedlagt som bilag. 
 
Kommunalbestyrelsen udpegede på sit møde den 25. marts 2019, pkt. 23, medlemmerne til 
opgaveudvalget. 
 
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at komme med ideer og anbefalinger til 
metoder og pege på konkrete initiativer, der skal hjælpe målgrupperne i ordinært arbejde eller 
uddannelse.  
 
Målgrupperne er: 
  

 Ledige på dagpenge og kontanthjælp i alderen 50+  

 Kvindelige flygtninge og familiesammenførte  

 Unge under 30 år og nyuddannede dimittender.  

 
Opgaveudvalget skulle blandt andet afdække og drøfte: 
 

 Nye veje og metoder til at arbejde med støtte til karriereskifte, når nye kompetencer skal i 
spil eller udvikles 

 Idéer til konkrete indsatser og tiltag, der støtter de enkelte målgrupper i at komme i job eller 
uddannelse  

 Idéer og metoder til at inddrage netværk og civilsamfund.  
 
Udvalget skulle inddrage og lade sig inspirere ved at invitere flere fra målgrupperne og 
fagprofessionelle til fx sparringslabs, arbejdsgrupper, fokusgruppeinterviews eller deltagelse i 
konkrete møder med henblik på at kvalificere udvalgets arbejde. 
 
Opgaveudvalgtes anbefalinger til metoder og initiativer, der kan hjælpe målgrupperne i arbejde 
eller uddannelse, er samlet i et produkt, som er vedlagt som bilag.   
 



 

Side 4 

Opgaveudvalget har afholdt ni møder. Mødet i september 2019 havde karakter af en workshop, 
hvor konsulentvirksomheden Actant præsenterede resultaterne af en interviewundersøgelse, de 
havde gennemført med de målgrupper af ledige, som er i fokus for opgaveudvalgets arbejde. På 
mødet deltog også ledere og medarbejdere fra jobcentret, som til dagligt arbejder med 
målgrupperne. 
 
Opgaveudvalget har nedsat 3 arbejdsgrupper – én for hver af målgrupperne. På møderne 
konkretiserede arbejdsgrupperne de anbefalinger, udvalget har haft til initiativer og metoder, der 
kan hjælpe de ledige i målgrupperne i job.  
 
I arbejdsgrupperne deltog både medlemmer fra opgaveudvalget og medarbejdere og ledere fra 
Gentofte Jobcenter samt forskellige ledige borgere, som har/har haft kontakt med jobcentret, men 
som ikke er med i selve opgaveudvalget. Desuden deltog lederen af Frivillighedscentret i Gentofte 
på ét af møderne.   
 
De medlemmer af arbejdsgrupperne, som ikke var medlemmer af opgaveudvalget, var også 
inviterede til at deltage på opgaveudvalgets møde i januar 2020, hvor de pitchede deres forslag til 
initiativer for udvalget.  
 
På baggrund af Covid-19 pandemien drøftede udvalget på sit møde i juni 2020, hvordan Covid-19 
situationen med flere ledige og ændrede rammer for beskæftigelsesindsatsen vil påvirke 
kommunens implementering af de initiativer, udvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen. Udvalget 
var enige om, at Covid-19 situationen med en vis sandsynlighed kommer til at påvirke kommunens 
implementering af initiativerne, idet rammerne for at udføre en beskæftigelsesrettet indsats er 
forandrede. 
 
Integrationsrådet drøftede på sit møde i juni 2020 den del af anbefalingerne, som omhandler 
målgruppen flygtninge og familiesammenførte kvinder. Referatet fra Integrationsrådets møde er 
vedlagt som bilag. 
 
Rådet havde en række gode råd til, hvordan anbefalingerne kan implementeres. De bemærkede 
bl.a., at det er vigtigt at have fokus på brancher i vækst, idet disse brancher er mere risikovillige, 
når de mangler arbejdskraft. Samtidig skal jobcenter og de ledige undgå at tænke for stereotypt 
om brancher. Desuden bemærkede rådet, at det bør overvejes, om det vil være en fordel, hvis 
målgruppen har samme baggrund som f.eks. ingen uddannelse/alle uddannede eller har børn/har 
ikke børn. Ofte er det nemmere for kvinder at deltage i en undervisning, hvor de ikke bliver 
stigmatiserede. Endvidere påpegede rådet, at det for nogle kvinder kan skabe et stort pres at 
deltage i et uddannelsesforløb, hvorfor der kan være behov for mentorstøtte eller lignende.    
 
Integrationsrådets kommentarer vil indgå i tilrettelæggelsen og implementeringen af de initiativer, 
der er målrettet flygtninge og familiesammenførte kvinder. 
 

 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At anbefalingerne fra opgaveudvalget vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
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Bilag 
1. Kommissorium opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse (3596410 - EMN-2020-

04580) 

2. Anbefalinger fra opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse (3602177 - EMN-2020-

04580) 

3. Referat fra Integrationsrådet den 16. juni 2020 (3604701 - EMN-2020-04580) 
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