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Side 2

1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalgene under Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget
Sags ID: EMN-2015-16995

Resumé
Der gives en status på arbejdet i opgaveudvalgene under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Baggrund
Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2015, dagsordenens punkt 14 og 15
nedsat to opgaveudvalg under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - opgaveudvalget om
’Erhvervspolitik for Gentofte Kommune’ og opgaveudvalget om ’Integration af Flygtninge’. Af
kommissorierne for de to opgaveudvalg fremgår det, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
løbene orienteres på dets møder om opgaveudvalgenes arbejde.
Der har været afholdt møder i september og oktober i hvert af de to opgaveudvalg, og der er
vedlagt to korte statusnotater. På mødet gives desuden en mundtlig status.
Dagsordner, protokoller og præsentation fra møderne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens
medlemmer via Politikerportalen.
Det er på baggrund af status på arbejdet i de to opgaveudvalg Administrationens vurdering, at der
ikke er behov for justering af de vedtagne kommissorier.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
1. At statusrapporteringen fra opgaveudvalget om Erhvervspolitik for Gentofte Kommune tages til
efterretning.
2. At statusrapportering fra opgaveudvalget om Integration af flygtninge tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat - Opgaveudvalg Erhvervspolitik (817295 - EMN-2015-16995)
2. Notat - Opgaveudvalg Integration af flygtninge (817827 - EMN-2015-16995)

2 (Åben) Unges trivsel i Gentofte Kommune
Sags ID: EMN-2015-16949

Resumé
Budgetforliget for 2015-2018 har givet anledning til en undersøgelse af unges trivsels- og
misbrugsproblemer i Gentofte. Undersøgelsen viser, at de unge i Gentofte generelt har flere
ressourcer end de unge på landsplan. Samtidig er de unges hashmisbrug på flere områder større
end på landsplan.
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Baggrund
Gentofte Kommune har i forbindelse med budgetforliget for 2015-2018 bestilt en undersøgelse af
de unges trivsel og brug af rusmidler. Undersøgelsen er udarbejdet af Center for
Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet og er afleveret til Gentofte Kommune 20. oktober 2015.
Undersøgelsen er baseret på en stikprøveundersøgelse af ca. 1500 unge i alderen 15-25 år bosat i
Gentofte Kommune. Undersøgelsen indgår i en større undersøgelse af danske unges trivsel og
rusmiddelforbrug og kan derfor sammenholdes med landsplan.
Undersøgelsen viser, at Gentoftes unge er mere tilfredse med deres skolegang og at en større
andel er i gang med at læse STX, HTX eller HHX end generelt på landsplan. Langt færre er i gang
med at læse en erhvervsuddannelse i Gentofte end i Danmark generelt.
Undersøgelsen viser samtidig, at Gentoftes unge på en række punkter har et højt forbrug af
rusmidler. Gentoftes gymnasielever har et signifikant større forbrug af cigaretter end danske
gymnasieelever generelt. De drikker samtidig oftere alkohol i 10 eller flere dage om måneden –
men ikke hyppigere over genstandsgrænserne end danske gymnasieelever generelt.
På tværs af alle uddannelsesaktiviteter ryges der mere hash i Gentofte end i resten af landet. Det
er særligt hashforbrug på 1-3 dage om måneden, der er udtalt i Gentofte, mens færre end på
landsplan ryger hash mere end 20 dage om måneden. Flere unge end på landsplan har røget hash
den seneste måned i Gentofte end på landsplan.
Endelig viser rapporten, at Gentoftes unge på en række områder synes at have flere ressourcer
end danske unge. Der bor færre 20-25 årige i Gentofte end i Danmark generelt, hvilket kan
skyldes, at denne gruppe unge er flyttet til København eller andre større studiebyer. Samtidig viser
rapporten, at de unge hyppigere bor hos deres far og mor, så længe de bor i kommunen.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Gentofte rapport - Unges trivsel og brug af rusmidler (815545 - EMN-2015-16949)

3 (Åben) Den nye refusionsmodel på beskæftigelsesområdet
Sags ID: EMN-2015-16508

Resumé
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I forlængelse af Beskæftigelsesreformen, der trådte i kraft januar 2015, har Folketinget d. 26.
august 2015 vedtaget en reform af refusionssystemet med virkning fra januar 2016. Der gives en
orientering om reformen og en vurdering af de foreløbige konsekvenser for Gentofte Kommune.

Baggrund
Regeringen indgik juni 2014 aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen. En del af denne aftale er
udmøntet i Beskæftigelsesreformen. Hovedparten af reformen trådte i kraft januar 2015 og
vedrører de forsikrede ledige og indsatsen over for denne målgruppe.
Som led i Beskæftigelsesreformen gennemføres også en refusionsomlægning med virkning fra
2016. Reformen, der skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats, omhandler alene
kommunernes forsørgelsesudgifter og berører ikke statens refusion af driftsudgifterne til aktive
tilbud. Reformen betyder, at kommunens refusion for forsørgelsesudgifter vil være afhængig af,
hvor lang tid borgeren har modtaget forsørgelse og ikke hvilken type af indsats den pågældende
borger har deltaget i.
På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde d. 8. juni 2015 blev udvalget orienteret om de
foreløbige konsekvenser af reformen.
De seneste beregninger af reformen viser, at Gentofte Kommune samlet får større direkte udgifter
til forsørgelse af de forskellige målgrupper. Disse merudgifter vil blive kompenseret via
Beskæftigelsestilskuddet og Budgetgarantien.
Notatet redegør kort for hovedtrækkene i refusionsreformen, de skønnede økonomiske
konsekvenser for Gentofte Kommune samt en gennemgang af de problemstillinger reformen giver
anledning til i forhold til den beskæftigelsesrettede indsats.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Den nye refusionsmodel på beskæftigelsesområdet (806330 - EMN-2015-16508)

4 (Åben) Beskæftigelsesplan 2016
Sags ID: EMN-2015-16512

Resumé
Social & Sundhed udarbejder hvert år en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats.
Planen er en strategiplan, der angiver retningen og rammerne for beskæftigelsesindsatsen i
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Gentofte og er struktureret efter de nationale beskæftigelsespolitiske mål, som
beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2016. Planen forelægges Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget med henblik på en nærmere drøftelse af den overordnede retning i
beskæftigelsesindsatsen.

Baggrund
Beskæftigelsesplanen er Gentofte Kommunes strategiske plan for beskæftigelsesindsatsen i 2016.
Med udgangspunkt i de fire nationale mål, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2016,
beskriver planen de strategiske fokusområder, som særligt kendetegner de beskæftigelsespolitiske
udfordringer og vilkår i Gentofte kommune. Planen er tilrettelagt på baggrund af de hidtidige
erfaringer og resultater af den beskæftigelsesrettede indsats, de lovgivningsmæssige betingelser
samt på tendenser og prognoser for udviklingen på arbejdsmarkedet i de kommende år.
De nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2016 er:





Flere unge skal have en uddannelse.
Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a.
gennem en styrket tværfaglig indsats.
Langtidsledigheden skal bekæmpes.
Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheden skal styrkes.

Derudover har Social & Sundhed formuleret et lokalt mål, der omhandler indsatsen for flygtninge
og familiesammenførte.
Social & Sundhed har for hvert mål formuleret en række resultatmål og fokusområder for
indsatsen.
Fra 2015 er mange af de tidligere form- og proceskrav til udformningen af
Beskæftigelsesplan afskaffet. Der er således ingen krav om kvantitative mål på de fire nationale
mål for 2016, og Arbejdsmarkedskontor Øst (tidl. Beskæftigelsesregion) skal ikke have tilsendt et
udkast, som tidligere. Beskæftigelsesplanen skal blot sendes til det regionale arbejdsmarkedsråd
(RAR) til orientering.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
At Beskæftigelsesplan 2016 drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Beskæftigelsesplan 2016 (791707 - EMN-2015-16512)

5 (Åben) Kvartalsrapportering
Sags ID: EMN-2015-16507
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Resumé
Som en del af den nye politiske arbejdsform er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal
skal have en rapportering som supplement til den ordinære 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- og Beskæftigelsesudvalgets område. Derudover indeholder
kvartalsrapporteringen en status på nytteindsats.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
At kvartalsrapportering tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kvartalsrapportering EBU (811996 - EMN-2015-16507)
2. Kvartalsrapportering bilag 1 - Nøgletal (811998 - EMN-2015-16507)
3. Kvartalsrapportering bilag 2 - Budgetændringer (812001 - EMN-2015-16507)

6 (Åben) MIT Campus Gentofte - en orientering og det videre forløb
Sags ID: EMN-2015-10622

Resumé
MIT Campus Gentofte er et projekt, der skal udvikle nye uddannelsestilbud på ejendommen
beliggende på Hellerupvej 22 – 26 i et samspil med det samlede skolevæsen. Der er med denne
indsats et særligt fokus på iværksætteri og innovation samt at lærings- og uddannelsesforløb sker i
et samspil med erhverv, uddannelses- og videninstitutioner. MIT Campus Gentofte spiller en
væsentlig rolle i udviklingen af udskolingen, hvorfor der også ønskes arbejdet med de fælles mål
for udskolingen i Gentofte Kommune i processen for kvalificering.
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget,
Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen orienteres om arbejdet med MIT Campus Gentofte
og det indstilles til beslutning, at det foreløbige udkast til prospekt kvalificeres i dialogforløb med
alle relevante interessenter, som det blev meddelt på Kommunalbestyrelsesmødet d. 26. oktober
2015.

Baggrund
Ejendommen på Hellerup 22 – 26 blev erhvervet efter en beslutning af kommunalbestyrelsen i juni
2014. Med købet ønskede kommunalbestyrelsen at sætte fokus på arbejdet med innovation og
iværksætteri, at udvikle uddannelser der gav unge mod på og lyst til læring og til at tage en
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ungdomsuddannelse samt at involvere partnere fra erhverv, videns- og uddannelsesinstitutioner.
Ambitionen var at skabe et fyrtårn for læring, hvor unge såvel som skoler og ungdomsuddannelser
kan søge viden og inspiration.
På Kommunalbestyrelsesmødet den 27. oktober 2014, dagsordenspunkt 9, blev indstillingen om
nedsættelse af en styregruppe til arbejdet med udviklingen af Hellerupvej 22 – 26 vedtaget.
Styregruppen består af Hans Toft (C), Søren B. Heisel (A), Pia Nyring (C), Louise Feilberg (V) og
Marie-Louise Andreasen (R).
I projektet er der arbejdet med ejendommens udvikling, organisering og proces. Ejendommen
betegnes i dag som MIT Campus Gentofte. MIT står for Motivation, Igangsætteri og Talent.
Udviklingen af MIT Campus Gentofte er sket i samskabelse med partnere fra erhverv,
uddannelses- og vidensinstitutioner samt egne medarbejdere, ledere og elever. Der er i
samskabelsen udviklet enkelte prototyper på helt nye lærings- og uddannelsesforløb, hvor både
kommunens egne medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere er involveret.
MIT Campus Gentofte udvikles primært til de 14 – 20- årige som et tilbud og som en accelerator
for og væsentlig del af det samlede skolevæsen herunder primært udskolingen.
Det vurderes, at det foreløbige udkast til prospekt for MIT Campus Gentofte skal sendes til
kvalificering i dialogforløb frem til ultimo marts med alle relevante interessenter.
MIT Campus Gentofte er en vigtig faktor for det samlede uddannelsestilbud i skolevæsnet, hvorfor
det vurderes som relevant samtidigt at drøfte, hvilke samlede fælles mål der skal være for
udskolingen i Gentofte kommune.
I denne sag gives en status for arbejdet samt et oplæg til kvalificering af arbejdet med MIT
Campus Gentofte og der vedlægges to bilag om henholdsvis processen herunder også den
fremadrettede kvalificeringsproces samt det foreløbige prospekt for MIT Campus Gentofte.

Indstilling
Styregruppen indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen:
1. At orienteringen om arbejdet med MIT Campus Gentofte tages til efterretning
2. At det besluttes, at det foreløbige udkast til prospekt kvalificeres i dialogforløb med alle
relevante interessenter, herunder
 Politiske udvalg (Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget,
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt
Kommunalbestyrelsen) samt opgaveudvalgene (Skolereformen, Ungepolitik og
Erhvervspolitik)
 Aktører på skoleområdet (Skoleledelserne, skolebestyrelserne, elevrepræsentanter
samt medarbejderrepræsentanter)
 Øvrige samarbejdspartnere (Virksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner og
ungdomsuddannelser, herunder gymnasierne)

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. Bilag 1, Foreløbigt prospekt MIT Campus Gentofte (818748 - EMN-2015-10622)
2. Bilag 2, Notat om proces for MIT Campus Gentofte (818757 - EMN-2015-10622)

7 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2015-00963

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

8 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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