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Side 3

1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse
 
Sags ID: EMN-2019-04246

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Flere i 
arbejde eller uddannelse efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for 
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.

Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for 
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles 

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

At orienteringen fra opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse - Status september 2019 (3088727 - EMN-
2019-04246)

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte
 
Sags ID: EMN-2019-04506

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget FN’s 
verdensmål i Gentofte efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.

Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles

Til Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre, Social- og



Side 4

Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget:

At orienteringen fra opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte status september (3105295 - EMN-2019-
04506)
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Opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse
Status september 2019

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt den 25. april 2019.
Udvalget har holdt 3 møder.
Udvalget forventer at aflevere til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget august 2020.

Udvalgets opgave
Opgaveudvalget skal komme med ideer og anbefalinger til metoder og pege på konkrete initiativer, 
der kan hjælpe tre afgrænsede målgrupper af borgere i ordinært arbejde eller uddannelse. 
Målgrupperne er:

 Ledige på dagpenge og kontanthjælp i alderen 50+

 Kvindelige flygtninge og familiesammenførte

 Unge under 30 år og nyuddannede dimittender.

Status
Opgaveudvalget har på de tre første møder drøftet opgaven, delt erfaringer om emnet og især haft 
fokus på at etablere et fælles vidensgrundlag om de tre målgrupper af ledige i Gentofte, som 
opgaveudvalget har fokus på.

Opgaveudvalget har siden sidste status fået gennemført en kvalitativ interviewundersøgelse med 20 
ledige i Gentofte Kommune ligeligt fordelt på de tre målgrupper. Indsigterne fra undersøgelsen blev 
præsenteret på en workshop med udvalget d. 16. september 2019. På workshoppen deltog også 
ledere og medarbejdere fra jobcentret.

På mødet arbejdede deltagerne i fire grupper med at omsætte undersøgelsens indsigter til konkrete 
initiativer for hver af undersøgelsens 4 målgrupper. Generelt handlede de initiativer, som kom ud af 
gruppearbejdet dels om kommunikationen mellem jobcentret og borgeren, dels om brug af netværk
som indsats samt om cv- og jobsøgningsprocessen. 

For målgruppen af dagpengemodtagere på 50+ år var der forslag om at etablere et branchenetværk
med deltagelse af virksomheder samt styrke jobcentrets kommunikation om brancheskift. Der skal 
være faktabaseret information om de muligheder, der er for jobskifte, også når de 50 år er rundet.

For målgruppen kontanthjælpsmodtagere 50+ handlede forslagene bl.a. om mere enkel, målrettet
kommunikation. Kommunikationen skal tage udgangspunkt i borgerens perspektiv; at borgeren 
følger sig hørt og har forstået det, som der er behov for. De første samtaler deles op i to; ét første om 
ønsker og muligheder og dernæst ét om de krav, der stilles til borgeren. Workshop med fokus på CV 
og jobsøgning blev også fremhævet som en indsats for denne målgruppe. 

Hvad angår målgruppen ledige kvinder med flygtningebaggrund handlede forslagene bl.a.om, at 
jobcentret skal være bedre til at skabe netværk for kvinderne, så der skabes kulturel og sproglig 
integration eksempelvis gennem flere dansksprogede fællesskaber. 

Og i forhold målgruppen de unge dimittender under 30 år handlede forslagene om, at jobcentret kan 
skabe netværk blandt de unge både med det formål at strukturere deres jobsøgningsproces, men 
også med det formål via fælleskaber at håndtere de unges følelse af, at det er et tabu at være ledig. 
Desuden kom der forslag om, at jobcenteret skal sætte tidligere ind og stille flere krav til de unge i 
jobsøgningsprocessen. 

Opgaveudvalgets næste møde finder sted den 22. oktober 2019.
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Opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte
Status september 2019

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt d. 9. april 2019. Seneste møde blev afholdt 3. september 2019.
Udvalget har holdt 3 møder. 
Udvalget forventer at aflevere til Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre-, 
Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Er-
hvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget i juni 2020. 

Udvalgets opgave
Opgaveudvalget skal: 
1. Etablere et overblik over hvilke type aktiviteter, der allerede er i gang i Gentofte, og komme med 
anbefalinger til hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt. 
2. Skabe øget kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene konkret og lokalt i 
Gentofte, fx ved at: 

Identificere interessenter og initiere mulige partnerskaber, der har særligt potentiale 

Udvikle og kommunikere en motiverende fortælling om verdensmålene 

Afvikle eller initiere dialog, aktiviteter og events, der kan understøtte lokale bæredygtige 
resultater i Gentofte 

3. Komme med forslag til, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at tænke 
bæredygtig udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer mv. 

Status
Opgaveudvalget har på de seneste to møder haft fokus på at udarbejde anbefalinger i forhold til hvilke 
verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt i Gentofte. På det seneste møde samlede opgaveudvalget 
sig om fire overordnede verdensmålstematikker, som der arbejdes videre på at justere ift. indhold og 
navngivning:

1) Sammen om verdensmålene i Gentofte
Vi omsætter verdensmålene til bæredygtig politikskabelse og konkrete, lokale initiativer

2) Bæredygtig opvækst og livsførelse
Bæredygtig dannelse i alle livsfaser

3) Bæredygtig by
Sammen skaber vi en sund og bæredygtig by

4) Bæredygtigt forbrug
Vi reducerer vores forbrug af naturressourcer, forebygger affald, køber mindre og mere 
bæredygtigt 

Opgaveudvalget er begyndt drøftelserne af, hvordan vi bedst former en engagerende og motiverende 
fortælling om verdensmålene i Gentofte, og om hvordan vi omsætter de abstrakte, globale mål til 
konkrete, lokale handlemuligheder for borgerne i Gentofte.

Opgaveudvalget afholder d. 20. november 2019 innovationssprinten ”Gentofte sprinter for 
verdensmålene”, hvor verdensmål bliver omsat til konkrete, lokale initiativer i Gentofte. Temaet er 
bæredygtig adfærd og forbrug og alle borgere, medarbejdere, erhvervsdrivende og foreningsaktive i 
Gentofte er inviteret.

Opgaveudvalgets næste møde finder sted d. 30. oktober 2019.
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