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1 (Åben) Forslag til mål og anbefalinger til integrationsindsatsen fra opgaveudvalget 
Integration af flygtninge
 
Sags ID: EMN-2016-03166

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. august 2015, dagsordenens punkt 14, at 
nedsætte opgaveudvalget for Integration af flygtninge.
Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultaterne af sit arbejde.
Forud for behandlingen af punktet vil formandskabet for opgaveudvalget og to borgere fra 
opgaveudvalget præsentere opgaveudvalgets arbejde. 

Baggrund
Kommissoriet for opgaveudvalget for Integration af flygtninge blev vedtaget på 
Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2015, dagsordenens punkt 14.
I henhold til kommissoriet har det været opgaveudvalgets opgave:

 At udvikle et solidt vidensgrundlag for, hvad der virker for at få en god integration af 
flygtninge.

 At etablere et fælles mål for succesfuld modtagelse og integration af flygtninge med 
udgangspunkt i kommunens integrationspolitik.

 At have fokus på nyankommne flygtninge og familiesammenførte, men indsatserne skal 
nyttiggøres for alle flygtninge og indvandrere i kommunen.

 At have særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse som forudsætningen for en 
ligeværdig deltagelse i samfundet.

 At inddrage kommunens fritidsliv aktivt i integrationen med henblik på at sikre trivsel.
 At samskabe, nytænke og formulere initiativer på tværs af kommune og civilsamfund med 

henblik på at skabe merværdi for de nyankomne, for kommunen og for civilsamfundet.

Opgaveudvalget har arbejdet i perioden fra september 2015 til juni 2016. Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget er blevet orienteret om opgaveudvalgets arbejde på møder den 2. 
november 2015, punkt 1, den 1. februar 2016, punkt 4 og den 2. maj 2016, punkt 1. 
Opgaveudvalgets afrapporteringer blev taget til efterretning på møderne.

Opgaveudvalget har inddraget en række interessenter i deres arbejde, både fagpersoner, 
repræsentanter for erhvervslivet, lokale organisationer samt frivillige der er involveret i 
integrationsarbejde. Dette er blandt andet sket i de to arbejdsgrupper, der har været nedsat af 
opgaveudvalget, og som har bidraget til anbefalinger til den fremtidige indsats.

Indstilling
Social og Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At drøfte og tage stilling til målsætning og mål for den gode modtagelse og den succesfulde 
integration.
2. At drøfte anbefalingerne fra opgaveudvalget for Integration af flygtninge.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Forslag til mål og anbefalinger til den gode modtagelse og den succesfulde integration 
(1211733 - EMN-2016-03166)

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Erhvervspolitik 8. august 2016
 
Sags ID: EMN-2016-03534

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 et enkelt møde i 
opgaveudvalget Erhvervspolitik. Notatet ’Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Erhvervspolitik’ 
indeholder en kort orientering om udvalgets møde i juni samt orientering om den 
erhvervskonference, der blev afholdt den 18. maj 2016 i rådhushallen.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At orienteringen fra opgaveudvalget Erhvervspolitik tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Notat - Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Erhvervspolitik 8 august 2016 (1217516 - 
EMN-2016-03534)

3 (Åben) Justering af mål i Gentofte-Plan 2017
 
Sags ID: EMN-2016-03656
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Resumé
Som en del af forslag til Gentofte-Plan 2017, som forelægges Økonomiudvalget den 6. september 
2016, indgår mål på de enkelte målområder. Der forelægges her forslag til justering af mål inden 
for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets målområde, ’Arbejdsmarked og overførselsindkomster’. 

Baggrund
Økonomiudvalget vedtog den 18. april 2016 – dagsordenens pkt. 7 – procesplanen for 
udarbejdelse af Gentofte-Plan 2017, herunder at formen for planen fastholdes uændret med bl.a. 
vision og mål på de enkelte målområder. Endvidere indgik, at målene på målområderne som 
udgangspunkt vil blive forslået fastholdt uændret fra 2016 til 2017, dog med evt. tilpasninger til den 
løbende politikudvikling i opgaveudvalgene mv. og øvrige beslutninger.

De fire første mål under målområdet ’Arbejdsmarked og overførselsindkomster’ foreslås justeret, 
så de bliver identiske med Beskæftigelsesministeriets udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 
2017.

Samtidig justeres det 5. mål, der vedrører erhvervspolitikken, så det bliver tydeligt, at man i 2017 
går fra at have fokus på at udvikle erhvervspolitikken til at implementere den. 

De fem nuværende mål:

1. Flere unge skal have en uddannelse.
2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en 
styrket tværfaglig indsats.
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.
5. Vi vil – i dialog med det lokale erhvervsliv -, udarbejde en erhvervspolitik, der sikrer kvaliteten af 
den kommunale erhvervsservice og sætter fokus på en styrkelse af den kommunale 
erhvervsfremmeindsats.

Forslag til mål for 2017 vil være:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
2. Flere unge skal have en uddannelse.
3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal 
tættere på arbejde.
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
5. I samarbejde med virksomheder, borgere og andre erhvervsaktører vil vi udvikle konkrete 
indsatser, der skal implementere erhvervspolitikken.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

1. At Beskæftigelsesministeriets udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2017 udgør de fire første 
mål for målområdet ’Arbejdsmarked og overførselsindkomster’ i Gentofte-Plan 2017. 

2. At 5. mål justeres, så det kommer til at lyde: ”I samarbejde med virksomheder, borgere og andre 
erhvervsaktører vil vi udvikle konkrete indsatser, der skal implementere erhvervspolitikken”.
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3. At de nye og justerede mål indarbejdes i forslag til Gentofte-Plan 2017, som forelægges for 
Økonomiudvalget den 6. september 2016.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pkt. 1-3: Vedtaget.

Bilag

4 (Åben) Kvartalsrapportering
 
Sags ID: EMN-2016-03317

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.

Gentofte Kommune har i maj 2016 vedtaget en ungepolitik. På den baggrund indeholder 
kvartalsrapporteringen som et særskilt fokusområde en status på udvikling og resultater af 
kommunens indsats for unge på offentlig forsørgelse.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At kvartalsrapporteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Kvartalsrapportering EBU (1207350 - EMN-2016-03317)
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2. Budgetændring - EBU (1242907 - EMN-2016-03317)
3. Nøgletal EBU (1206743 - EMN-2016-03317)
4. Statusnotat unge (1220097 - EMN-2016-03317)

5 (Åben) Revisionsberetning 2015 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets 
område
 
Sags ID: EMN-2016-03539

Resumé
Gentofte Kommunes årsregnskab 2015 blev forelagt Kommunalbestyrelsen på mødet den 20. juni 
2016. Der henvises nærmere til mødets dagsorden, punkt 15. I fortsættelse heraf forelægger 
Social & Sundhed en særskilt orientering om revisionsberetningen for Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget.

Baggrund
Gentofte Kommunes revision PwC har gennemgået og revideret årsregnskabet for 2015.

Revisionen har fremsendt følgende revisionsberetninger:

1. Revisionsberetning af 1. juni 2016 vedrørende årsregnskabet for 2015 (inkl. 1 bilag vedrørende 
afgivne ledelsesnotater og påtegnede opgørelser og regnskaber).
2. Bilag 2 – 3 til revisionsberetning af 1. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015.
3. Den uafhængige revisors erklæringer.

PwC’s revision har omfattet regnskabsopstillinger, redegørelser m.m., der kræves af Social- og 
Indenrigsministeriet.

Revisionens beretning er sendt til Statsforvaltningen. 

Revisionen udtaler følgende om sin revision af bevillingssager, herunder bevillingssager, der 
vedrører Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område:

”Vi har tilrettelagt revisionen af bevillingssager efter bestemmelserne i ressortministeriernes 
revisionsbekendtgørelser, og har i den forbindelse aflagt besøg i de enkelte afdelinger i kommunen 
i regnskabsåret 2015.” 

”Formålet med revisionsbesøgene i afdelingerne har været at vurdere, hvorvidt der i kommunen er 
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de 
virksomheder, der er omfattet af regnskabet for 2015. Vi har ved besøgene stikprøvevis 
efterprøvet, om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling er 
hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis”.

”I tilknytning hertil har vi vurderet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle 
afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser. Der er således tale om en 
såvel juridisk kritisk – som en økonomisk kritisk gennemgang af områderne (forvaltningsrevision)”.

”Revisionen af bevillingssager inden for de nævnte hovedområder er foretaget stikprøvevis med 
udgangspunkt i, at der skal sikres en relevant repræsentativitet. Stikprøverne er udvalgt ud fra en 
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kombination, baseret på konkrete og generelle erfaringer med fejlrisiko, inden for de enkelte 
hovedområder samt ud fra et væsentlighedskriterium, hvor der indgår forhold af økonomisk, 
sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter. Vi har derudover ved udvælgelsen af 
stikprøverne særligt vægtet nyetablerede bevillingssager på hovedområder, hvor der er adgang til 
at udøve et skøn”. 

”Endelig har vi stikprøvevis efterprøvet, om man ved etablering af nye bevillingssager og ved den 
løbende lovpligtige opfølgning har udnyttet de tilgængelige muligheder for at foretage elektronisk 
kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder om der i fornødent omfang sker 
sammenholdelse af oplysningerne fra forskellige registre for at sikre, at der ikke udbetales 
uforenelige eller uberettigede ydelser”.

Revisionen udtaler følgende konklusion vedrørende revisionen under Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalgets område:

”På baggrund af de samlede resultater af vores revision er det vores vurdering, at 
sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Jobcenteret og 
Ydelsescenteret, og som har relation til de beskæftigelsesmæssige områder i Gentofte Kommune, 
som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 
2015.” 

”For områderne Uddannelseshjælp og Integrationsområdet ses forbedringer i forhold til 2014.” 

”Det er vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes 
bestemmelser og vejledninger, og vi har ved gennemgangen ikke konstateret udbetaling af 
uforenelige ydelser”. 

”Vores revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger”. 

”Vi har dog under de enkelte afsnit afgivet en række anbefalinger afledt af vores revision for 2015.”

Det fremgår af revisionsberetningen, at der på enkelte sagsområder under Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget er fundet fejl, men revisionen udtaler samtidig, at der er tale om 
enkeltstående og ikke systematiske fejl. Desuden er der efter revisionens opfattelse tale om fejl af 
formel karakter, der ikke vurderes at have refusionsmæssig betydning. I 3 sager på 
integrationsområdets område vurderede revisionen, at fejlene ikke umiddelbart havde 
refusionsmæssig betydning. 

Som det fremgår ovenfor, har revisionen afgivet en række anbefalinger. Disse anbefalinger 
vedrører fokus på overholdelse af specifikke formelle regler. Social & Sundhed har derfor iværksat 
tiltag til sikring heraf. 

Social & Sundhed giver en nærmere redegørelse under mødet. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet 2015 tages til efterretning

Tidligere beslutninger:



Side 9

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

6 (Åben) Dansk Byggeri undersøgelse 2016
 
Sags ID: EMN-2016-03819

Resumé
Dansk Byggeri offentliggjorde i juni måned deres analyse af kommunernes erhvervsvenlighed. 
Analysen placerer Gentofte Kommune på en 31. plads. Gentofte kommune er gået to pladser frem 
fra sidste år placering som nr. 33.

Baggrund
Dansk Byggeri har siden 2012 udarbejdet en årlig analyse af kommunernes erhvervsvenlighed. 

Undersøgelsen omfatter data for 28 forskellige parametre som Dansk Byggeri har vurderet er 
vigtige for deres medlemsvirksomheder.

Dansk byggeri fremhæver at det ikke er alle parametrene, der indgår i undersøgelsen, som 
kommunerne har direkte indflydelse på. Ifølge Dansk Byggeri omfatter det 8 ud af undersøgelsens 
28 parametre. 

De overordnede kategorier som Dansk Byggeri måler på er: Byggesagsbehandling, Skatter og 
afgifter, Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, Erhvervsaffald, Udbudspolitik, Arbejdsmarked og 
uddannelse, samt Kommunale kendetegn.

I dette års analyse placerer Dansk Byggeri Gentofte kommune som nr. 31 i landet. Det er to 
pladser højere end sidste års placering som nr. 33.

Gentofte Kommune ligger nr. 2. i Region Hovedstaden kun overgået af Frederikssund Kommune 
placeringsmæssigt. Set i forhold til Dansk Byggeris rangering af alle kommunerne i Region 
Hovedstaden og Region Sjælland opnår Gentofte Kommune en rangering som nr. 6.

Indstilling
Social og Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Dansk Byggeri - Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2016 (1235110 - EMN-2016-03819)
2. Rangliste 2016 (1235114 - EMN-2016-03819)

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

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
.

Bilag

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

Sags ID: EMN-2016-00703 
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