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Side 3

1 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i 
beskæftigelsesindsatsen. Aflevering fra opgaveudvalg.  
  
Sags ID: EMN-2021-04821 
 
Resumé 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 14. december 2020, dagsordenens pkt. 24, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen. 
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 30. august 2021 med henblik på, at  
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen på deres møder i september måned. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 14. december 2020, dagsordenens 
pkt. 24, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget ”En værdig sagsbehandling i 
beskæftigelsesindsatsen”. Kommissoriet er vedlagt som bilag. 
 
På Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2021, dagsordenens pkt. 8, udpegede 
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget. 
 
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at udarbejde forslag til principper, der 
sætter retning for en værdig sagsbehandling i Gentofte Kommune på beskæftigelsesområdet. 
Opgaveudvalgets fokus har været på kommunikationen og samspillet med borgerne. 
 
Opgaveudvalget har udarbejdet forslag til principper for en værdig sagsbehandling i 
beskæftigelsesindsatsen, vedlagt som bilag.  
 
Opgaveudvalget har afholdt fire møder. Medlemmerne har med afsæt i egne erfaringer og 
perspektiver drøftet værdighed i sagsbehandlingen. Udvalget har som inspiration og 
baggrundsviden hørt et oplæg om værdighedsbegrebet af en præst og et oplæg om Gentoftes 
beskæftigelsesindsats af erhvervs- og beskæftigelseschefen. Udvalget har ligeledes fået en 
rapport, hvor borgere med kontakt med jobcentret og jobcentrets medarbejdere har givet deres 
perspektiver på, hvad der kendetegner en værdig sagsbehandling på beskæftigelsesområdet.  
 
Opgaveudvalget afholdt en workshop, hvor interesserede borgere til opgaveudvalget, 
repræsentanter fra Handicaprådet og Integrationsrådet og et par af jobcentrets ledere var 
inviteret til at deltage. På workshoppen blev foreløbige bud på principper udfoldet med en 
borger- og en medarbejdervinkel.  
 
Handicaprådet og Integrationsrådet har også efterfølgende haft mulighed for at kommentere på 
opgaveudvalgets forslag til principper. Rådene har ikke haft kommentarer til de foreslåede 
principper.  
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 



Side 4

 
At forslag til principper for en værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen vedtages. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Kommissorium opgaveudvalg (4067345 - EMN-2021-04821) 
2. Forslag til principper En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen (4088498 - EMN-
2021-04821) 
 

2 (Åben) Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-00613 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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