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Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen 
forelægges Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Kommissoriet behandles i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på et fællesmøde 
den 30. november 2020 og derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i 
december 2020.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. oktober 2020, dagsordenspunkt 11, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen. 
Søren B. Heisel og Brigitta Rick blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet. Søren B. Heisel og Brigitta Rick har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet 
vedlagte udkast til kommissorium. 
Ét af beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2021 er, ”at alle ledige skal 
have en værdig sagsbehandling”. Jobcentrene skal dermed ikke kun have en målsætning om at få 
flere i job – de skal også sikre, at jobcentrene giver ledige borgere en værdig behandling 
undervejs. Et opgaveudvalg vil i samspil med borgerne kunne kvalificere og udfolde ministermålet i 
en Gentofte-kontekst og etablere et grundlag for målopfølgning.
På denne baggrund får opgaveudvalget som opgave at udarbejde forslag til principper, der sætter 
retning for en værdig sagsbehandling i Gentofte Kommune på beskæftigelsesområdet.
Opgaveudvalget foreslås sammensat af 4 medlemmer af kommunalbestyrelsen samt 8 borgere.
Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere.
Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 1. kvartal 2021 og afsluttet 2. kvartal 2021.

Indstilling
Søren B. Heisel, Brigitta Rick og Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen:

At udkast til kommissorium vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommissorium opgaveudvalg En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen 
(3680281 - EMN-2020-06065)
2. Notat om identifikation af interesserede borgere (3678286 - EMN-2020-06065)
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG

En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen

1. BAGGRUND

Hvert år melder beskæftigelsesministeren et antal mål ud for beskæftigelsesindsatsen, der sætter den overordnede 

retning for indsatsen på tværs af landet. Målene skal dermed tænkes ind i de lokalt prioriterede indsatser og 

målsætninger. Ét af ministermålene for 2021 er, ”at alle ledige skal have en værdig sagsbehandling”. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har i den forbindelse udtalt: ”En værdig beskæftigelsesindsats kræver 
politisk fokus, og det kræver god ledelse. Der kan være mange veje til en mere værdig sagsbehandling – investering i 
beskæftigelsesindsatsen kan være en vej at gå, men nu vil jeg give bolden til kommunerne, som skal tage aktivt stilling 
til, hvordan de vil sikre, at de ledige bliver værdigt behandlet.”

Jobcentret skal dermed ikke kun have en målsætning om at få flere i job men skal også sikre, at alle ledige borgere 

oplever en værdig behandling undervejs.

I Gentofte Kommune har Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget peget på, at de ledige borgere skal opleve 

at blive mødt med værdighed og udfordres individuelt på baggrund af deres situation og kompetencer. Vi skal møde 

borgerne ligeværdigt ved at lytte og tage udgangspunkt i deres kompetencer, deres situation og understøtte deres vej 

tilbage på arbejdsmarkedet. Vi skal kommunikere regler og krav, så bureaukrati opleves så lempeligt som muligt. 

2. FORMÅL

Det er på den baggrund, at kommunalbestyrelsen ønsker at nedsætte et opgaveudvalg, der i samspil med borgerne kan 
kvalificere og udfolde ministermålet i en Gentofte-kontekst og etablere et grundlag for målopfølgning.

3. UDVALGETS OPGAVER

Opgaveudvalget skal drøfte:

 Hvad kan vi i Gentofte Kommune gøre for, at borgerne oplever en værdig sagsbehandling i 
beskæftigelsesindsatsen?

Opgaveudvalget skal med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål:

 Udarbejde forslag til principper, der sætter retning for en værdig sagsbehandling i Gentofte Kommune på 
beskæftigelsesområdet.

Opgaveudvalgets fokus er på kommunikationen og samspillet med borgerne. 

4. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af kommunalbestyrelsen under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 

henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:
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4  medlemmer fra kommunalbestyrelsen.

8 borgere fordelt således:

 3 borgere med erfaringer i kontakt med et jobcenter og/eller et rekrutteringsfirma som jobsøgende.

 2 borgere med erfaringer som modtager, bisidder, pårørende eller lignende, der har haft kontakt til et 

jobcenter grundet helbredsmæssige udfordringer, funktionsnedsættelser eller med behov for en særlig støtte 

i forhold til beskæftigelse.

 2 borgere med arbejdserfaring fra outplacementindsatser eller private aktører for beskæftigelsesindsatser.

 1 borger med arbejdserfaring fra en myndighedsfunktion med en samtidig rolle som sparringspartner, 

rådgiver, mv. Det kan eksempelvis være indenfor tilsyn, kontrol eller ældreplejen.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget. 

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktøren for Social & Sundhed. 

5. UDVALGETS ARBEJDSFORM

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 

Kommune samt kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige 

opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af udvalget,

i udvalgets opgave.

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere
de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, 

samt hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.  

6. TIDSPLAN 

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 1. kvartal 2021 og afsluttes i 2. kvartal 2021.

7. ØKONOMI 

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
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Notat om identifikation af interesserede borgere 

I forbindelse med nedsættelse af opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen vil 

der, såfremt kommissoriet godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalget. 

På baggrund af de generelle behandlinger i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 og d. 20. juni 2016 

vil der blive annonceret i Villabyerne, således at borgerne bliver opmærksomme på muligheden for at 

melde sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalget arbejde, og der vil blive lavet opslag på 

gentofte.dk, så interesserede borgere kan læse mere om opgaveudvalget her. Der suppleres med brug af 

netværk, øvrige hjemmesider, sociale medier, intranet, Gentofte Lige Nu, pressemeddelelser og plakater alt 

efter, hvilke kompetencer som ønskes engageret i udvalgets arbejde.

En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen

Annonce i Villabyerne Annonce til Villabyerne, der udkommer 29. dec.

Pressemeddelelse til 
Villabyerne

Pressemeddelelse til Villabyerne, der udkommer 29. dec.

Gentofte Lige Nu Annonce i Gentofte Lige Nu, der udkommer 16. dec.

Hjemmesider Gentofte.dk

Sociale medier Gentofte Kommunes Facebook side, Gentofte Kommunes LinkedIn side

Gentofte Platformen Gentofte Platformen forside nyhed

Netværk Diverse netværk 
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