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1 (Åben) Beskæftigelsesplan 2017
 
Sags ID: EMN-2016-03774

Resumé
Social & Sundhed udarbejder hvert år en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. 
Planen er en strategiplan, der angiver retningen og rammerne for beskæftigelsesindsatsen i 
Gentofte og er struktureret efter de nationale beskæftigelsespolitiske mål, som 
beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2017. Planen forelægges Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget med henblik på en nærmere drøftelse af den overordnede retning i 
beskæftigelsesindsatsen.

Baggrund
Beskæftigelsesplanen er Gentofte Kommunes strategiske plan for beskæftigelsesindsatsen i 2017. 
Med udgangspunkt i de fire nationale mål, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2017, 
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.

De nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2017 er:

 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet – herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, 
skal tættere på arbejdsmarkedet.

 Flere unge skal have en uddannelse.
 Flere flygtninge skal være selvforsørgende.
 Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Social & Sundhed har for hvert mål formuleret en række resultatmål og fokusområder for 
indsatsen. 

Siden 2015 har mange af de tidligere form- og proceskrav til udformningen af
Beskæftigelsesplanen været afskaffet. Der er således ingen krav om kvantitative mål på de fire 
nationale mål for 2017. Beskæftigelsesplanen skal desuden udelukkende sendes til det Regionale 
Arbejdsmarkedsråd (RAR Hovedstaden) til orientering. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At Beskæftigelsesplan 2017 drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Beskæftigelsesplan 2017 (Udkast) (1358602 - EMN-2016-03774)
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2 (Åben) Kvartalsrapportering
 
Sags ID: EMN-2016-04990

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 ordinære 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, 
udviklingen i brugen af nytteindsats samt en økonomisk status på Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalgets område.

Kvartalsrapporteringen indeholder som et særskilt fokusområde en status på udvikling og 
resultater af kommunens virksomhedsrettede indsats.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At kvartalsrapporteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kvartalsrapportering EBU (1374247 - EMN-2016-04990)
2. Notat - Den virksomhedsrettede indsats (1350461 - EMN-2016-04990)
3. Nøgletal EBU (1403885 - EMN-2016-04990)
4. Budgetændringer EBU (1374363 - EMN-2016-04990)

3 (Åben) Orientering om status på nyt kontanthjælpssystem
 
Sags ID: EMN-2016-05844

Resumé
Den 1. oktober 2016 er nye lovændringer trådt i kraft, hvis hovedelementer omfatter et nyt 
kontanthjælpsloft og et 225-timerskrav. Forvaltningen giver på mødet en status vedr. 
implementeringen af de nye regler.

Baggrund
I marts i år vedtog Folketinget indførelsen af et nyt kontanthjælpssystem, hvis hovedelementer 
omfatter et nyt kontanthjælpsloft, der skal sikre en økonomisk gevinst ved at gå fra kontanthjælp til 
arbejde, og et skærpet krav om rådighed ved at indføre et 225-timerskrav. Pr. 1. oktober kan de 
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nye regler få økonomiske konsekvenser for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og 
integrationsydelse. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

4 (Åben) Dansk Industri - Lokalt erhvervsklima 2016
 
Sags ID: EMN-2016-05860

Resumé
Dansk Byggeri offentliggjorde i september måned deres undersøgelse ”Lokalt erhvervsklima 
2016”. I undersøgelsen placerer Dansk Industri Gentofte Kommune på en 57. plads. Gentofte 
kommune blev i 2015 placeret som nr. 41.

Baggrund
Dansk Industri (DI) har siden 2010 udarbejdet en årlig erhvervsklimaundersøgelse hvori 
virksomheder har mulighed for at tilkendegive hvor tilfredse de er på en række områder.
De deltagende virksomheder udgøres, af DI’s medlemmer og en række brancherelaterede 
virksomheder. Det betyder at f.eks. detailhandels-, hotel- og restaurationsbranchen samt de 
liberale erhverv ikke indgår i undersøgelsen.

Undersøgelsens vurdering af det lokale erhvervsklima er baseret på to typer data.

1. En spørgeskemaundersøgelse hvor virksomhedernes angiver deres tilfredshed på en 
række indikatorer

2. Officielle statistiske data fra Danmarks statistik, Økonomi og Indenrigsministeriets 
kommunale nøgletal og det centrale virksomhedsregister

Dansk Industri oplyser at der er indhentet svar fra 87 virksomheder i Gentofte Kommune ud af 306 
adspurgte. Det giver en svarprocent på ca. 28 %. Besvarelserne repræsenterer, ifølge DI, i alt 
2.905 arbejdspladser.

I notatet ’Dansk Industri – Lokalt erhvervsklima 2016’ gives der en orientering om undersøgelsens 
metode og resultater.

Indstilling
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Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At orienteringen om Dansk Industris undersøgelse ”Lokalt erhvervsklima 2016” tages til 
efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat - Dansk Industri - Lokalt erhvervsklima 2016 (1379269 - EMN-2016-05860)

5 (Åben) Status på arbejdet i opgaveudvalget Erhvervspolitik
 
Sags ID: EMN-2016-05861

Resumé
Der gives en status til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på arbejdet i opgaveudvalget 
Erhvervspolitik for Gentofte Kommune.

Baggrund
Der er siden Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets seneste møde blevet afholdt to møder i 
opgaveudvalget Erhvervspolitik. Notatet ’Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Erhvervspolitik’ 
indeholder en kort orientering om udvalgets møde i september og oktober.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At status på arbejdet i opgaveudvalget Erhvervspolitik tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat - Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Erhvervspolitik 8 august 2016 (1379026 - 
EMN-2016-05861)

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2016-00703
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag

7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2016-00703

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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