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Side 3 

1 (Åben) Dagsorden til tredje møde i opgaveudvalget Flere i arbejde eller 
uddannelse 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-04494 

 

Resumé 

På sidste møde den 21. maj blev opgaveudvalget præsenteret for en række kvantitative data om 
de tre grupper af ledige, som er fokus for udvalgets arbejde. Dernæst fik udvalget indsigt i, hvordan 
jobcentret i dag arbejder med målgrupperne. 
På det tredje møde bliver udvalget præsenteret for resultaterne af en interviewundersøgelse blandt 
de tre målgrupper. På mødet drøftes, hvordan undersøgelsens indsigter kan omsættes til forslag til 
indsatser eller metoder, der kan bruges i opgaveudvalgets fremtidige arbejde.  

 
Baggrund 

Analysevirksomheden Actant har gennemført en interviewundersøgelse for Gentofte Kommune 
blandt de ledige borgere i kommunen, som er fokus for opgaveudvalgets arbejde. Undersøgelsen 
giver indblik i de lediges perspektiver på især tre temaer: Den lediges egen indsats, oplevelsen af 
jobcentrets rolle samt andre aktørers rolle og betydning.  
 
Formålet med det tredje møde er - via præsentation af interviewundersøgelsens indsigter – at give 
opgaveudvalget viden om de lediges egne perspektiver og ideer og bringe deres stemme ind i 
udvalgets arbejde.  
 
Dagsorden for det tredje møde er bygget op omkring undersøgelsens indsigter og er: 

 Velkomst og kort præsentationsrunde 

 Præsentation af interviewundersøgelsen og dens indsigter 

 Gruppedialoger om undersøgelsens indsigter 

 Præsentation af gruppernes arbejde 

 Afrunding. 
 

På mødet er udvalgte ledere og medarbejdere fra jobcentret inviteret til at deltage. 
 

 

Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 
 
Til opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse: 
 

 At udvalget tager interviewundersøgelsens indsigter til efterretning 

 At udvalget omsætter undersøgelsens indsigter til forslag til indsatser eller metoder, 
der kan bruges i opgaveudvalgets fremadrettede arbejde. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Analysevirksomheden Actant præsenterede interviewundersøgelsens indsigter for hver af de 
fire målgrupper. Opgaveudvalget tog undersøgelsens indsigter til efterretning.  
 



 

Side 4 

I fire grupper arbejdede deltagerne med at omsætte interviewundersøgelsens indsigter ti l 
konkrete initiativer og/eller metoder for hver af interviewundersøgelsens 4 målgrupper:  
 

- Ledige på dagpenge i alderen 50+  

- Ledige på kontanthjælp i alderen 50+ 

- Kvinder med flygtningebaggrund 

- Dimittender under 30 år 
 
De fire grupper kom både med forslag til, hvordan der kan bygges videre på de indsatser, som 
jobcentret allerede arbejder med og forslag til nye indsatser.  
 
Generelt handlede forslagene dels om kommunikationen mellem jobcentret og borgeren, dels om 
øget fokus på brug af netværk som indsats, dels om cv- og jobsøgningsprocessen.  

 
Bilag 
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