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1 (Åben) Dagsorden til 1. møde i Opgaveudvalg En værdig sagsbehandling i 
beskæftigelsesindsatsen den 27. april 2021   
  
Sags ID: EMN-2021-02408 
 
Resumé 
Opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen mødes første gang med fokus på at 
sikre en fælles forståelse af opgaveudvalgets arbejde og få en indledende præsentation og drøftelse af den 
opgave, som udvalget skal løse. 
 
Baggrund 
På mødet den 14. december 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen kommissoriet for opgaveudvalget En 
værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med udvalget er at udarbejde forslag til 
principper, der sætter retning for en værdig sagsbehandling på beskæftigelsesområdet i Gentofte Kommune. 
På mødet præsenteres opgaveudvalget for baggrunden og formålet med at nedsætte opgaveudvalget, 
herunder et forslag til proces for udvalgets arbejde.  
 
Dagsordenen til mødet vil bestå af følgende punkter:  

 Velkomst ved formandskabet 
 Opgaveudvalgets opgave 
 Proces for opgaveudvalget 
 Præsentation af opgaveudvalgets medlemmer  
 Oplæg og dialog om værdighedsbegrebet 
 Indflyvning til rapport om ’En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen i Gentofte 

Kommune’ 
 Opsamling og tak for i dag. 

 
Der lægges op til, at opgaveudvalget holder fire møder: 

 Den 27. april 2021, kl. 17:30 – 20:00 
 Den 25. maj 2021, kl. 18 – 20:30 
 Den 14. juni 2021, kl. 18 – 20:30 
 Den 28. juni 2021, kl. 17 – 19:30 

 
Kommissoriet for opgaveudvalget er vedlagt som bilag. 
 
Indstilling 
Social og Sundhed indstiller  
Til opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen: 

1. At have en indledende dialog om opgaveudvalgets opgave. 
2. At mødeplanen for udvalgets møder godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Kommissorium for Opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen 
(3907326 - EMN-2021-02408) 
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