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Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. januar 2015 
 
1  Åbent         Handicappolitik, Handleplan 2015 
 
001374-2015 
 
 
Resumé 

Gentofte Kommunes mål og visioner i forhold til arbejdet med at efterleve FN's 
handicapkonvention er fastlagt i kommunens handicappolitik, som implementeres gennem årlige 
handleplaner med indsatser på de forskellige sektorområder. 

De årlige handleplaner udarbejdes i samarbejde med kommunens Handicapråd og forelægges 
efterfølgende for kommunens fagudvalg og for Kommunalbestyrelsens vedtagelse. 
Udkast til Handleplan 2015 forelægges hermed til godkendelse. 

 
Baggrund 

Gentofte Kommunes Handicappolitik 2013-2016 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet 
den 29. april 2013, punkt 21. 

Handicappolitik 2013-2016 indeholder visioner og mål for seks konkrete målområder: 

1. Tilgængelighed, information og digital kommunikation 

2. Uddannelse, børne- og ungeliv  

3.  Arbejdsliv  

4.  Sundhed og trivsel 

5. Kultur-, fritids- og foreningsliv 

6.  Bolig og lokalsamfund  

Handleplan 2015 fastlægger de indsatser, der skal gennemføres i løbet af 2015 i arbejdet for at 
sikre borgere med handicap de samme økonomisk, sociale og kulturelle rettigheder alle andre, og 
handleplanen fastlægger endvidere mål og succeskriterier for indsatsen i 2015 på de seks 
målområder. 

Et af handleplanens bærende principper er sektoransvarsprincippet, handleplanen er blevet til, ved 
at kommunens opgaveområder har formuleret fagspecifikke indsatser, mål og succeskriterier for 
indsatsen. Disse er blevet drøftet i en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra de 
forskellige opgaveområder og på dette grundlag samlet til et koordineret oplæg til handleplan, som 
efterfølgende er drøftet med kommunens Handicapråd. 

I kommunens budget afsætter kommunalbestyrelsen årligt 1,723 mio. kr. til at understøtte 
implementeringen af kommunens handicappolitik gennem projekter og indsatser de årlige 
handleplaner. 

Udkastet til Handleplan 2015 blev forelagt for Handicaprådet på rådets møde den 19. januar 2015. 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=723083
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Handicaprådet var tilfreds med udkastet til Handleplanen og bakker op om den. Handicaprådet 
havde følgende konkrete bemærkninger:  

 Diverse forkortelser bedes skrevet fuldt ud eller forklares første gang de anvendes.  
 Indsatsen med at gøre handicappolitikken synlig udadtil ønskes prioriteret fremadrettet og i 

relevant omfang via profilering af de konkrete indsatser i handleplanen.  
 Handicaprådet bemærkede, at der i handleplanen er et naturligt fokus på borgere med 

handicap, der har tilknytning til kommunale institutioner. Det er rådets ønske, at der i 
kommende handleplaner lægges større vægt på indsatser rettet mod øvrige borgere med 
handicap.  

 Handicaprådet pegede på, at det bør overvejes om handleplanen under indsatsområde nr. 
6 ”Bolig og lokalsamfund”, der knytter sig til Bank Mikkelsensvej byggeprocessen, reelt 
igangsættes et år for tidligt og således bør vente til handleplan 2016.  

 Handicaprådet ser positivt på, at det under indsatsområde nr. 3 "Arbejdsliv" fremgår, at 
udgangspunktet for beskæftigelsesindsatsen i forhold til borgere med særlige behov er at 
give den nødvendige støtte og hjælp i forhold til, at den handicappede kan bestride et 
ordinært arbejde.  

Det endelige udkast til Handleplan 2015 forelægges hermed til politisk godkendelse - det enkelte 
fagudvalg bedes drøfte de indsatser, der er relevante i forhold til fagudvalgets ansvarsområde. 

 
Vurdering 

I budgetår 2013 og 2014 har der - bl.a. på grund af en proces vedr. udvikling af et større 
trestrenget inklusionsprojekt på skole-, kultur- og idrætsområdet - samlet været ubrugte 
projektmidler på 0,939 mio. kr., disse forudsættes overført til 2015, hvor det samlede budget for 
handleplan 2015 således vil være 2,662 mio. kr. 

Det er forvaltningens vurdering, at der med Handleplan 2015 fastlægges ambitiøse men realistiske 
indsatser med tilhørende mål og succeskriterier, som bygger videre på indsatserne fra 2014, og 
som vil udgøre væsentlige skridt i processen frem mod, at borgere med handicap kan have de 
samme økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og muligheder som alle andre.   

 
Indstilling 

Social og Sundhed, Børn og Skole, Fritid, Kultur og Unge og Teknik og Miljø indstiller 

Til Byplanudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne og Skoleudvalget, Teknik- og 
Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen:  

At udkastet Handleplan 2015 for Handicappolitik 2013-2016 godkendes. 

 
Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 26. januar 2015 kl. 16.30 
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Byplanudvalget møde den 26. januar 2015 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (I) tog forbehold. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Udkast til Handleplan 2015 under Handicappolitik 2013-2016 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. januar 2015 
 
2  Åbent         Handlingsplan til Beskæftigelsesplan 2015 
 
034659-2014 
 
 
Resumé 

Social & Sundhed har på baggrund af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets drøftelser samt de 
nationale mål og retningslinjer udarbejdet Beskæftigelsesplan 2015, hvortil der skal udarbejdes 
handlingsplaner for den konkrete udmøntning af beskæftigelsesplanens fokusområder. Erhvervs- 
og Beskæftigelsesudvalget har i november vedtaget en skabelon til handlingsplanerne samt en 
procesplan for det videre arbejde med handlingsplanerne. I henhold til procesplanen 
skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget nu drøfte og godkende de endelige handlingsplaner. 

 
Baggrund 
Beskæftigelsesplanen for 2015 er bygget op om fire målområder, som er udmeldt af 
beskæftigelsesministeren. Målområderne har overordnet fokus på unge, langvarigt forsørgede, 
langtidsledige og virksomhedsindsatsen. Såvel beskæftigelsesplan som de enkelte mål- og 
fokusområder er tidligere godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 

For at sikre en systematisk opfølgning på beskæftigelsesplanen, er det besluttet at udarbejde en 
handlingsplan for hver af de fire målområder. Handlingsplanen indeholder mål og måltal for de 
enkelte indsatser i beskæftigelsesplanen. Handlingsplanen er dynamisk, således at den kan 
tilpasses til eventuelle lovændringer og øvrige væsentlige ændringer i beskæftigelsesindsatsens 
rammevilkår. 

Det forventes på baggrund af de seneste kommunale visiteringskvoter, at Gentofte Kommune vil 
opleve en væsentlig stigning i antallet af tilkommende flygtninge. Der vil derfor, frem mod 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3785411
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=719062
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i marts, blive udarbejdet mål i handlingsplanen for, 
hvordan dette skal håndteres. 

På mødet den 3. december 2014 drøftede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Social & 
Sundheds vægtning af indsatserne med henblik på at prioritere målgrupper og indsatser. 
Efterfølgende har Social og Sundhed i henhold til procesplanen udarbejdet mål til de forskellige 
indsatser i handlingsplanen.  

 
Vurdering 

Det er Social & Sundheds vurdering, at handlingsplanen vil være et nyttigt styrings- og 

opfølgningsredskab, der medvirker til at skabe overblik og sammenhæng mellem de overordnede 

mål og indsatser, som er beskrevet i beskæftigelsesplanen.  

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 

At handlingsplan 2015 godkendes. 

 
Beslutninger 

Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Handlingsplan 2015 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. januar 2015 
 
3  Åbent         LBR efter 1. januar 2015 
 
034659-2014 
 
 
Resumé 
Som følge af den kommende beskæftigelsesreform nedlægges det Lokale Beskæftigelsesråd, LBR 
pr. 1. januar 2015. Kommunen har dog mulighed for fortsat at have et lokalt rådgivende råd for 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3785241
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=719062
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beskæftigelsesindsatsen. Der forelægges forslag til kommisorium for et lokalt rådgivende råd for 
beskæftigelsesindsatsen 

  

 
Baggrund 
I budgetforliget for 2015 blev det aftalt, at der rettes henvendelse til organisationerne i LBR for at 

drøfte grundlag for dialog i en fremtidig struktur. 

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgsmødet d. 5. januar 2015 blev resultatet af henvendelsen til 

organisationerne i det Lokale Beskæftigelsesråd forelagt. Der var positiv tilbagemelding fra næsten 

alle medlemmer, dog således at Dansk Arbejdsgiverforening har meddelt at organisationen efter 1. 

januar ikke vil indstille repræsentanter til lokale fora, men i stedet servicere deres repræsentanter i 

de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd. Dansk Arbejdsgiverforenings medlemsorganisationer kan 

imidlertid frit deltage i et evt. lokalt beskæftigelsesforum - herunder eksempelvis Dansk Erhverv. 

Der er ikke kommet tilbagemeldinger fra Akademikernes Centralorganisation og Praktiserende 

Lægers Organisation.  

  

Med beskæftigelsesreformen blev de 94 lokale beskæftigelsesråd erstattet af 8 regionale 

arbejdsmarkedsråd, som fremover skal indgå i et samspil med kommunerne og understøtte 

beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner. Der er imidlertid mulighed for at bevare et lokalt 

samarbejde mellem kommunen og interessenterne på beskæftigelsesområdet via nedsættelse 

af et lokalt forum på beskæftigelsesområdet, som arbejder efter vedlagte forslag til kommissorium. 

Det tidligere Lokale Beskæftigelsesråd bestod oprindeligt af medlemmer fra følgende 

organisationer; 3 medlemmer fra Dansk Arbejdsgiverforening, 3 medlemmer fra 

Landsorganisationen i Danmark, 1 medlem fra FTF, 1 medlem fra Akademikernes 

Centralorganisation, 2 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer, 1 medlem fra 

Praktiserende Lægers Organisation og 1 medlem fra det lokale integrationsråd. 

I forbindelse med nedlæggelse af det lokale beskæftigelsesråd i Gentofte vil der ske en negativ 

regulering af Gentofte Kommunes DUT kompensation, således at kommunen årligt modtager ca. 

360.000 kr. mindre i DUT. 

 
Vurdering 
Social og Sundhed vurderer, at kommissoriet indeholder de elementer, der skal udgøre rammerne 
for et fremtidigt lokalt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i Gentofte. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At kommissoriet for et lokalt beskæftigelsesråd godkendes. 

2. At der nedsættes et lokalt beskæftigelsesråd inden for rammen af kommissoriet. 

 
Beslutninger 
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Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med forslag om, at rådet 
benævnes Gentofte Kommunes Beskæftigelsesråd. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Kommissorium for Gentofte Kommunes rådgivende råd på beskæftigelsesområdet 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. januar 2015 
 
4  Åbent         Status på nytteindsats 
 
034659-2014 
 
 
Resumé 
Der forelægges månedlig status på nytteindsatserne. Der forelægges desuden en oversigt over 
status på en stikprøve på 11 nytteindsatser.  

 
Baggrund 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket at modtage en månedlig status på nytteindsats. 
En opdateret oversigt over nytteindsatser vil blive udleveret på mødet med mulighed for 
efterfølgende drøftelse.  

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde d. 3. november 2014 blev det besluttet, at der 
med udgangspunkt i en stikprøve skal udarbejdes en oversigt, der viser status for de ledige 
borgere, der har været henvist til et nytteindsatsjob. Social og Sundhed har på den 
baggrund gennemgået status for 11 borgere opgjort efter om de har gennemført nytteindsats, har 
afbrudt forløbet undervejs eller slet ikke er påbegyndt i nytteindsats.  

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 

1. At status på nytteindsats tages til efterretning. 

2. At gennemgang af stikprøve på nytteindsats tages til efterretning.  

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3776991
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=719062
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Beslutninger 

Pkt. 1-2: Taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Gennemgang af stikprøve på nytteindsats 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. januar 2015 
 
5  Åbent         Status på udvalgte nøgletal 
 
034659-2014 
 
 
Resumé 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket at få en status på udvalgte nøgletal.  I 
forlængelse heraf udarbejdes der én gang i kvartalet en opdateret statusoversigt. 

 
Baggrund 
Jobcenter Gentofte har udarbejdet en status på udvalgte nøgletal, som viser den generelle 
ledighedsudvikling, udviklingen for de målgrupper, som modtager en offentlig forsørgelsesydelse, 
udviklingen i de virksomhedsrettede tilbud, samt status på måltallene for Beskæftigelsesplan 2014. 
Statusoversigten bliver opdateret én gang i kvartalet. 

 
Vurdering 
Faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere skyldes indførelsen af den nye kontanthjælpsreform, 
der betyder, at alle unge under 30 år uden uddannelse fremadrettet vil modtage uddannelseshjælp 
som enten uddannelses- eller aktivitetsparat. Unge, der modtager uddannelseshjælp, vil modtage 
en uddannelsesrettet indsats med henblik på hurtigst muligt at påbegynde en uddannelse.  

  

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:  

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3776331
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=719062
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At Status på udvalgte nøgletal tages til efterretning. 

  

 
Beslutninger 

Taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Status på udvalgte nøgletal 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. januar 2015 
 
6  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
035203-2014 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. januar 2015 
 
7  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
035203-2014 
 
 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3777543
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=719658


  Side 11 af 11 
 

 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


