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Side 2

1 (Åben) Orientering om udbudsreglerne og udbudsprocesser
Sags ID: EMN-2021-06657
Resumé
Gentofte Kommune indkøber hvert år varer og tjenesteydelser for ca. 2 mia. kr. Kommunen er som
offentlig myndighed underlagt en række udbudsregler fra bl.a. EU-udbudsdirektivet samt den
danske udbudslov, der regulerer en lang række procedurer ud fra kontraktværdiens forventede
størrelse. På mødet vil det med et oplæg fra Indkøb blive redegjort for, hvornår en opgave skal
sendes i udbud, samt hvordan udbudsprocessen foregår. Derudover vil der blive redegjort for,
hvordan samarbejdet og kommunikationen med de lokale virksomheder typisk foregår på vare- og
tjenesteydelsesområdet.

Baggrund
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ønsket at høre nærmere om
udbudsreglerne og har rettet henvendelse til Indkøb herom.

Indstilling
Økonomi og Personale – Indkøb indstiller:
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:
At orientering om udbudsreglerne og udbudsprocesser tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Erhvervs-, Beskæftigelses og Integrationsudvalget den 8. november 2021
Taget til efterretning.
Bilag

2 (Åben) DI's lokal erhvervsvenlighed 2021
Sags ID: EMN-2021-06631
Resumé
DI gennemfører årligt en landsdækkende undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed.
Gentofte Kommune opnår i 2021 en placering som nummer 35. Erhvervs-, Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget orienteres om undersøgelsens resultater for Gentofte Kommune.

Baggrund
Dansk Industri har også i 2021 gennemført en undersøgelse af kommunernes
erhvervsvenlighed. DI og Dansk Byggeri er blevet fusioneret, og dette års undersøgelse er
udviklet med afsæt i begge organisationers tidligere undersøgelser.

Side 3

Kommunerne bedømmes i 10 overordnede kategorier:
• Overordnet erhvervsvenlighed
• Infrastruktur og transport
• Arbejdskraft
• Uddannelse
• Kommunal sagsbehandling
• Grøn udvikling
• Brug af private leverandører
• Digitale rammer
• Skatter, gebyrer og erhvervsarealer
• Information og dialog med kommunen.
Resultaterne er baseret på en række statistiske indikatorer, virksomheders svar om tilfredshed
på en række spørgsmål indenfor de enkelte kategorier og svar fra kommunaldirektører på en
række spørgsmål. I Gentofte har 97 virksomheder blandt DIs medlemsvirksomheder svaret på
undersøgelsen. Dette svarer til minimum 1.572 arbejdspladser. Spørgeskemaundersøgelsen
blev gennemført i perioden marts til juni 2021.
Gentofte opnår en samlet placering som nummer 35. Virksomhederne har under kategorien
overordnet erhvervsvenlighed svaret på spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du alt i alt med din
kommunes erhvervsvenlighed”. Her er Gentofte placeret som nummer 28.
Gentofte opnår sit bedste resultat med en placering som nr. 4 i kategorien ”Infrastruktur og
transport” og den laveste placering i kategorien ”Uddannelse” med en placering som nr. 85.
I vedlagte notat gives et overblik over Gentoftes resultater indenfor hver kategori samt
bemærkninger til resultaterne.
Endvidere er vedlagt DI’s dataark med resultaterne for Gentofte Kommune. Det skal
bemærkes, at spredningen ikke fremgår, hvilket viser hvor tæt eller langt fra hinanden, at
kommunernes resultater ligger. Hvis flere kommuners resultater er meget lig hinanden, så skal
der ikke meget til for enten at rykke op eller ned resultatmæssigt.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:
At orienteringen om resultaterne af DI’s lokalt erhvervsvenlighed 2021 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Erhvervs-, Beskæftigelses og Integrationsudvalget den 8. november 2021
Taget til efterretning.
Bilag
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1. DI's Lokalt Erhvervsvenlighed 2021, opsummering og bemærkninger til Gentoftes resultater
(4237681 - EMN-2021-06631)
2. Resultater for Gentofte (4189483 - EMN-2021-06631)

3 (Åben) Koncept for Vi ta'r ansvar
Sags ID: EMN-2021-07044
Resumé
Med afsæt i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets drøftelser og tilkendegivelser på
udvalgsmøde den 16. august 2021 forelægger forvaltningen et justeret oplæg til konceptet for ’Vi
ta’r ansvar’.

Baggrund
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog på mødet den 16. august 2021 koncept
til at anerkende virksomheder i Gentofte, som tager ansvar for ledige, der har vanskeligt ved at få
fodfæste på arbejdsmarkedet.
På baggrund af drøftelser og tilkendegivelser på udvalgets møde i august har forvaltningen justeret
koncept for ’Vi ta’r ansvar’ således, at konceptet også omfatter foreninger, der lever op til
kriterierne.
Desuden er er kriterierne for at blive omfattet af ordningen udvidet med ’voksenlærlingeordningen’
og ’praktik mhp. ordinær ansættelse, lønnede timer eller job med løntilskud’.
Det justerede oplæg findes i vedlagte bilag.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:
At det justerede oplæg til ’Vi ta’r ansvar’ jf. vedlagte bilag drøftes og godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Erhvervs-, Beskæftigelses og Integrationsudvalget den 8. november 2021
Godkendt.

Bilag

1. Koncept for 'Vi ta'r ansvar', revideret oktober 2021 (4236251 - EMN-2021-07044)
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4 (Åben) Kvartalsrapportering
Sags ID: EMN-2021-06734
Resumé
Som en del af den politiske arbejdsform får de stående udvalg hvert kvartal en afrapportering som
supplement til den økonomiske 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 samt en
økonomisk status på Erhvervs, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:
At kvartalsrapporteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Erhvervs-, Beskæftigelses og Integrationsudvalget den 8. november 2021
Taget til efterretning.
Bilag

1. EBI kvartalsrapportering - november 2021 (4236127 - EMN-2021-06734)
2. Nøgletalsbilag EBI (4236128 - EMN-2021-06734)

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2020-02220

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Erhvervs-, Beskæftigelses og Integrationsudvalget den 8. november 2021
• Pulje under STAR
Bo Sund orienterede om, at Jobcentret har søgt og har fået bevilliget midler fra puljen
under STAR til en særlig indsats for ledige over 50 år. Målgruppen for indsatsen er
dagpengemodtagere over 50 år, der er langtidsledige.

Bilag

6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2020-02220

7 (Åben) Underskrift
Sags ID: EMN-2021-00613

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
.

Bilag
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