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Side 3 

1 (Åben) COVID-19s konsekvenser på beskæftigelsesområdet  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02063 

 

Resumé 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres om den rammemæssige udvikling i 
beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19, samt hvilke konsekvenser det har haft for 
indsatsen og ledighedsudviklingen i Gentofte.  

 
Baggrund 
Beskæftigelsesindsatsen blev som følge af COVID-19 midlertidigt suspenderet fra 12. marts 
2020. I den efterfølgende periode er der løbende vedtaget en række bekendtgørelser og 
lovændringer med præciseringer og heraf en gradvis lempelse af beskæftigelsesindsatsen. 

I starten af perioden blev tilbud om fx virksomhedspraktik og uddannelse som udgangspunkt 
afbrudt, og samtaler blev aflyst. Kun de mest kritiske funktioner blev opretholdt for at håndtere 
udbetaling af ydelser og bistå borgere i at melde sig ledige.  

Jobcentret informerede borgere, virksomheder og leverandører om situationen. Jobcentret blev 
lukket for fysisk henvendelse, men sagsbehandlere, rådgivere, virksomhedskonsulenter og 
mentorer har gennem hele perioden været tilgængelige telefonisk eller digitalt. 

Jobcentrets indsats er løbende blevet udvidet i takt med de lovgivningsmæssige præciseringer.  

Notatet giver et overblik over den rammemæssige udvikling i beskæftigelsesindsatsen som 
følge af COVID-19 samt hvilke konsekvenser, det har haft for indsatsen og 
ledighedsudviklingen i Gentofte. 

 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Notat om COVID-19s konsekvenser på beskæftigelsesområdet  (3407321 - EMN-2020-

02063) 

2. Den rammemæssige udvikling i beskæftigelsesindsatsen (3405674 - EMN-2020-02063) 

3. Kort status fra Erhvervshuset den 27. april (3415477 - EMN-2020-02063) 

 

2 (Åben) Kommunalt erhvervsoverblik 2020  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-01863 

 



 

Side 4 

Resumé 
Erhvervshus hovedstaden har udarbejdet Kommunalt Erhvervsoverblik, der viser en række 
kommunale nøgletal for kommunernes erhvervsstrukturer. Kommunalt erhvervsoverblik 
forelægges Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. 

 
Baggrund 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev på mødet august 2019 orienteret om, at 
Erhvervshus Hovedstaden var på vej med kommunale data på erhvervsområdet. Nu er første 
udgave af Kommunalt Erhvervsoverblik udarbejdet. Overblikket viser en række kommunale 
nøgletal, der tegner en profil af kommunernes og regionens erhvervsstruktur. Overblikket er bygger 
på seneste data, der er til rådighed, og er primært fra 2018. 
 
Opsummeret viser data for Gentofte, at:  

 39.873 personer var beskæftiget på arbejdssteder beliggende i Gentofte. Dermed er 
Gentofte den femte største kommune i regionen målt på antal beskæftigede.  

 29.469 personer pendler ind i kommunen for at arbejde, mens 27.498 personer pendler ud 
af kommunen. 

 Den største branche målt på antal jobs er ”Øvrige brancher inkl. offentlige” med 16.887 
jobs. Dernæst er det brancherne ”Erhvervsservice, mv.” med 11.931 jobs og ”Handel og 
Transport, mv.” med 7.997 jobs. Billedet er det samme for regionen som helhed.  

 Bygge- og anlæg er den branche, der har oplevet den største vækst i antal jobs både i 
Gentofte og regionen som helhed med en udvikling på 5,4 pct. i perioden 2016-2018. Der 
var i 2018 ansat 1.449 i branchen i Gentofte.  

 Alle brancherne i regionen har oplevet vækst i antal jobs på mellem 2,5 pct. til 7,3 pct.  

 I Gentofte er der 4.995 arbejdssteder med jobs. Branchen ”Erhvervsservice, mv.” er med 
2.033 arbejdssteder den branche med de fleste arbejdssteder både i Gentofte og regionen.  

 Branchen ”Information & kommunikation” er den branche, hvor der er opstået flest nye 
arbejdssteder i perioden 2016-2018. 

 Langt de fleste arbejdssteder i Danmark er små virksomheder med op til 4 jobs. I Gentofte 
har 77,1 pct. af virksomhederne fra 1 til 4 jobs (69,4 pct. i regionen). Der var 128 
virksomheder i Gentofte, svarende til 2,6 pct., der har 50 eller flere jobs.  

 I 2017 var der 810 nyetablerede virksomheder i Gentofte, hvilket giver en etableringsrate 
på 7,9 pct. (regionsgennemsnit på 7,5 pct.).  

 
Det næste erhvervsoverblik forventes at komme i tredje kvartal 2020.  
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:  
 
At orienteringen om Kommunalt Erhvervsoverblik 2020 tages til efterretning.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kommunalt Erhvervsoverblik 2020, Region Hovedstaden (3399783 - EMN-2020-01863) 

 



 

Side 5 

3 (Åben) Ramme for erhvervskonference 2020  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02116 

 

Resumé 
Gentofte Kommune har igennem de sidste to år afholdt erhvervskonferencer for det lokale 
erhvervsliv, som led i at implementere Gentoftes erhvervspolitik. Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget skal drøfte og godkende rammen for erhvervskonference 2020.  

 
Baggrund 
Gentofte Kommune har de sidste to år afholdt velbesøgte erhvervskonferencer for det lokale 
erhvervsliv. Erhvervskonferencerne har bidraget til at udvikle den dialog, der er mellem 
virksomheder og kommunens politikere og embedsmænd. Samtidig har konferencerne medvirket 
til at synliggøre og dermed markedsføre de gratis tilbud, der er til opstart, etablering og 
forretningsudvikling, som Gentofte tilbyder i regi af Erhvervshus Hovedstaden.  
 
Det foreslås, at der igen afholdes en erhvervskonference i 2020.  
 
Den danske økonomi og dermed de danske virksomheder er påvirket af følgerne af corona 
pandemien og befinder sig dermed i en mere usikker periode for det at drive virksomhed. Det 
foreslås som ramme for programmet at tage temperaturen på dansk økonomi herunder 
forventninger til udviklingen de kommende år i renteniveau, BNP, forbrugsmønstre, eksport, mv. 
Programmet skal endvidere indeholde en vurdering, hvad det vil kræve af de forskellige aktører 
såsom virksomhederne selv og det politiske Danmark, hvis væksten skal stimuleres. 
Oplægsholderne vil være en fagekspert indenfor den nationale økonomi samt ’en politisk stemme’.  
 
Programmet tænkes opbygget i to blokke. I den første blok vil der i plenum være oplæg med plads 
til spørgsmål. I den anden blok kan deltagerne besøge en række stande/cafeer med forskelligt 
indhold for at være i dialog og netværke. Dette er som ved de tidligere konferencer. Der vil 
samtidig blive serveret et lettere traktement.  
 
Varigheden af konferencen er 3 timer og med start kl. 17. Der planlægges efter at afholde 
konferencen til november. Deltagerkredsen er virksomhedsledere/ejere, medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, Erhvervshus Hovedstaden samt nøglepersoner fra kommunens 
opgaveområder.  
 

 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At godkende forslag til ramme for erhvervskonferencen 2020. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 



 

Side 6 

 

4 (Åben) Kvartalsrapportering  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02048 

 

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: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapportering EBI - maj 2020 (3419259 - EMN-2020-02048) 

2. Nøgletalsbilag EBI (3419260 - EMN-2020-02048) 

 

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

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 



 

Side 7 

Bilag 
 
. 

 

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

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 
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