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1 (Åben) 9. møde i opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse den 1. 
september 2020  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-04275 

 

Resumé 

På sidste møde i opgaveudvalget d. 3. juni 2020 lagde udvalget sidste hånd på det produkt, som 
skal afleveres til kommunalbestyrelsen. Desuden drøftede udvalget, hvordan Covid-19 situationen 
kommer til at påvirke kommunens implementering af de initiativer, udvalget anbefaler til 
kommunalbestyrelsen.  
På niende møde skal udvalget godkende det endelige produkt til kommunalbestyrelsen. Derudover 
skal medlemmerne af udvalget evaluere det forløb, som de har været igennem de seneste 17 
måneder i udvalget. 

 
Baggrund 

Formålet med det 9. møde i opgaveudvalget er, at udvalget godkender det endelige produkt til 
kommunalbestyrelsen. Derudover er formålet med mødet, at medlemmerne får mulighed for at 
evaluere den proces, som de har været igennem sammen med resten af opgaveudvalget. På 
mødet vil udvalget desuden blive orienteret om den videre proces, herunder præsentationen af 
deres produkt for kommunalbestyrelsen.  
 
 
Dagsordenen for det 9. møde i opgaveudvalget er derfor følgende: 
 

 Velkomst 

 Godkendelse af produktet  

 Hvad sker der fremover? 

 Evaluering  

 Tak for i dag.  
 

Indstilling 

Social & Sundhed indstiller  
 
Til opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse: 
 

1. At opgaveudvalget godkender produktet til kommunalbestyrelsen. 
 

2. At opgaveudvalget evaluerer det forløb, de har været igennem. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
På mødet godkendte opgaveudvalget det endelige produkt, som udvalget skal aflevere til 
kommunalbestyrelsen i september 2020. 
 
Derefter blev udvalget oplyst om, hvordan den videre proces kommer til at foregå, herunder 
hvordan præsentationen af produktet på fællesmødet i september forløber, og den efterfølgende 
godkendelse i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, økonomiudvalget og 



 

Side 4 

kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalgets produkt bliver præsenteret af medlemmerne Sara Vinding 
og Henrik Rafn på fællesmøde d. 28. september. 
 
I slutningen af mødet gennemførte udvalget en mundtlig evaluering af forløbet. Det var 
opgaveudvalgets sidste møde.   
 
Bilag 

1. Produktudkast 20. august 2020 (3567630 - EMN-2020-04275) 
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