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1 (Åben) Beskæftigelsesplan 2018
 
Sags ID: EMN-2018-00362

Resumé
Social & Sundhed udarbejder hvert år en strategiplan for det kommende års 
beskæftigelsesindsats. Planen forelægges Erhvervs-, Beskæftigelse- og Integrationsudvalget for 
en nærmere drøftelse af de konkrete fokuspunkter for hvert nationalt mål.

Baggrund
Beskæftigelsesplanen er Gentofte Kommunes strategiske plan for beskæftigelsesindsatsen i 2018. 
Med udgangspunkt i de nationale mål, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2018, 
beskriver planen de strategiske fokusområder, som særligt kendetegner de beskæftigelsespolitiske 
udfordringer og vilkår i Gentofte kommune. Planen er tilrettelagt på baggrund af de hidtidige 
erfaringer og resultater af den beskæftigelsesrettede indsats, de lovgivningsmæssige betingelser 
samt på tendenser og prognoser for udviklingen på arbejdsmarkedet i de kommende år.

Social & Sundhed har for hvert nationalt mål formuleret et resultatmål og en række fokuspunkter 
for indsatsen. 

På Erhvervs- og Beskæftigelsesmødet d. 6. november 2017 blev oplæg til Beskæftigelsesplan 
2018 drøftet med ønske om, at der fastholdes et mål for indsatsen i forhold til de unge. På den 
baggrund har planen fået tilføjet et kapitel om de unge samt resultatmål og fokuspunkter for den 
overordnede indsats. 

Der vil på mødet indledningsvist blive givet en overordnet introduktion til beskæftigelsesområdet 
efterfulgt af en gennemgang af beskæftigelsesplanens nationale mål.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

At Beskæftigelsesplan 2018 drøftes og tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Beskæftigelsesplan 2018 (2155352 - EMN-2018-00362)

2 (Åben) Den beskæftigelsesrettede indsats for job- og uddannelsesparate ledige
 
Sags ID: EMN-2018-00100
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Resumé
Ledigheden har generelt været lav i Gentofte og været faldende siden 2013. Der har dog været en 
stigende ledighed fra 2016 til 2017. Vedlagte notat giver et overblik over ledigheden i Gentofte og 
nogle af de indsatser, der er iværksat for at bistå de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. 

Baggrund
De forbedrede konjunkturer i Danmark igennem flere år har haft en afsmittede effekt på 
arbejdsmarkedet med en stigning i beskæftigelsen og med et fald i ledigheden. 

Ledigheden i Gentofte har generelt været lav sammenlignet med både Østdanmark og landet som 
helhed. Ledigheden har været faldende siden 2013, men med en stigning fra 2016 til 2017. 
Samtidig er der trods de forberede konjunkturer stadig borgere, der er i risiko for at ende som 
langtidsledige. 

Vedlagte notat giver en introduktion til ledighedsbegrebet, et overblik over ledigheden i Gentofte og 
sidst et overblik over nogle af de indsatser, som jobcenteret har iværksat for at hjælpe de ledige 
tilbage til arbejdsmarkedet.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

At notat om den beskæftigelsesrettede indsats for job- og uddannelsesparate ledige drøftes i 
forhold til de aktuelle indsatser. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.

Bilag
1. Notat om den beskæftigelsesrettede indsats for job- og uddannelsesparate ledige (2136876 
- EMN-2018-00100)

3 (Åben) Erhvervspolitikken og iværksættelse af indsatser
 
Sags ID: EMN-2018-00267

Resumé
Gentofte fik i marts 2017 kommunes første erhvervspolitik og i juni godkendte 
Kommunalbestyrelsen handleplanen for erhvervspolitikken. Politik og handleplan var resultatet af 
arbejdet i Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune. 
Vedlagte notat giver en introduktion til erhvervspolitikken samt forslag til, hvordan tre indsatser 
hørende under Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tænkes udmøntet. 



Side 5

Baggrund
Erhvervspolitikken blev til gennem et forløb i Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte 
Kommune på 10 møder henover 15 måneder. 

Erhvervspolitikken sætter fokus på fem strategiske spor: 

 Byliv og erhvervsliv i balance – vi vil bygge på kultur- og handelsliv i sammenhæng 
 Erhvervsklima – vi vil tilbyde gode rammevilkår og et højt serviceniveau 
 Beskæftigelse – vi vil have vækst, hvor alle kommer med 
 Uddannelse – vi vil imødekomme nutidens behov og sikre fremtidens kompetencer 
 Virksomheder i udvikling – vi vil have stærke vækstmiljøer. 

De fem strategiske spor er grundlaget for de indsatser, der udgør handleplanen. Der er fire 
indsatser, der er tilknyttet Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

Strategisk spor ”Beskæftigelse”:
 Temabaserede møder
 Fast kontakt til Jobcenter.

Strategisk spor ”Virksomheder i udvikling”:
 Strategi for markedsføring af eksisterende og fremtidig tilbud
 Iværksætterundersøgelse.

Af vedlagte notat gives dels en introduktion til erhvervspolitikken, dels et forslag til, hvordan 
indsatserne ”Temabaserede møder”, ”Fast kontakt til Jobcenter” og ”Iværksætterundersøgelse” 
kan udmøntes i praksis. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte udmøntningen af 
”Strategi for markedsføring af eksisterende og fremtidige tilbud” ved mødet i november 2017. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

1. At drøfte og godkende udmøntningen af indsatsen ”Temabaserede møder”.
2. At drøfte og godkende udmøntningen af indsatsen ”Fast kontakt til Jobcenter”.
3. At drøfte og godkende udmøntningen af indsatsen ”Iværksætteranalyse”.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pkt. 1-3: Vedtaget.

Bilag
1. Erhvervspolitikken og iværksættelse af indsatser (2145330 - EMN-2018-00267)
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4 (Åben) Kvartalsrapportering
 
Sags ID: EMN-2018-00508

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 økonomiske 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 samt en 
økonomisk status på Erhvervs, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

At kvartalsrapporteringen drøftes og tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. EBI - Kvartalsrapportering februar 2018 (2173156 - EMN-2018-00508)
2. Nøgletalsbilag - EBI februar 2018 (2173181 - EMN-2018-00508)
3. Budgetændringer - EBI 4. kvartal (2157706 - EMN-2018-00508)

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Sags ID: EMN-2017-04702

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
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Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre
har indgået en aftale om ’Bedre veje til uddannelse og job’ den 13. oktober 2017. Aftalens
hovedindhold er en ny uddannelsespolitisk målsætning, der betyder at alle 25-årige skal have
gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Der skal oprettes en
ny Forberedende GrundUddannelse (FGU), der skal erstatte seks nuværende forberedende
tilbud (bl.a. produktionsskoler og VUC) til unge, som ikke er klar til at tage en
ungdomsuddannelse. FGUen vil henvende sig til unge under 25 år uden en
ungdomsuddannelse og kommer til at bestå af følgende tre spor; almen grunduddannelse,
produktionsuddannelse og erhvervsgrunduddannelse.
Det er planen, at der skal oprettes ca. 90 FGU-skoler rundt om i landet fra september
2018 med elevstart august 2019. Det forventes, at der i Gentofte Kommune vil være omkring
85 unge om året, som vil være i målgruppen for en FGU. Det kortlægges nu, hvor de nye 
FGUskoler skal ligge. For de unge i Gentofte Kommune vil det være vigtigt, at der placeres en
skole, som er let tilgængelig med kollektiv trafik.
Aftalen indebærer også krav om en sammenhængende kommunal ungeindsats. Det betyder,
at kommunerne bliver ansvarlige for at gøre alle unge parate til at gennemføre en
ungdomsuddannelse eller komme i job samt koordinere den samlede ungeindsats på tværs af
uddannelses-, job- og socialindsatsen. Samtidig bliver det valgfrit for kommunerne, om
ungevejledningen fortsat skal være organiseret tværkommunalt (UU Nord) eller fremover
foregå i den enkelte kommunes regi. Lovforslaget fremsættes til marts og forventes vedtaget i
juni 2018. Når beslutningsgrundlaget er klar, vil sagen blive fremlagt for udvalget.

Bilag

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

Sags ID: EMN-2017-04702 
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