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1 (Åben) 8. møde i Opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse den 3. juni 2020  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02319 

 

Resumé 

På sidste møde i opgaveudvalget d. 4. marts 2020 afleverede arbejdsgrupperne under udvalget 
deres justerede anbefalinger til initiativer for de målgrupper af ledige borgere, som udvalget har 
fokus på. Opgaveudvalget gav feedback på indholdet ved bl.a. at tage stilling til, om initiativerne 
ville bringe flere ledige borgere i job, og om nogle af initiativerne med fordel kunne bruges på tværs 
af de målgrupper, som udvalget arbejder med. 
På ottende møde skal udvalget lægge deres sidste hånd på det produkt, som skal afleveres til 
kommunalbestyrelsen. Desuden skal udvalget drøfte, hvordan Covid-19 situationen eventuelt vil 
komme til at påvirke de initiativer, udvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen. 

 
Baggrund 

Formålet med det ottende møde i opgaveudvalget er, at udvalget får mulighed for at lægge sidste 
hånd på det nu næsten færdige produkt, som skal afleveres til kommunalbestyrelsen.  
 
Desuden er formålet med mødet at drøfte, hvordan Covid-19 situationen eventuelt vil påvirke 
kommunens implementering af de initiativer, som opgaveudvalget anbefaler. Hvad betyder 
situationen for udviklingen i antal og målgrupper af ledige borgere i Gentofte Kommune? Hvad 
betyder situationen for den ramme, som kommunen arbejder indenfor på beskæftigelsesområdet? 
Og hvad betyder situationen for arbejdsmarkedet og virksomhedernes rekrutteringer? 
 
Dagsordenen for det ottende møde i opgaveudvalget er derfor følgende: 
 

 Velkomst 

 Den videre proces 

 Sidste justeringer til produktet 

 Hvad betyder Covid-19 for beskæftigelsesområdet i Gentofte Kommune? 

 Tak for i dag.  
 

 

Indstilling 

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

1. At opgaveudvalget giver deres forslag til justeringer af udvalgets produkt. 
 

2. At opgaveudvalget drøfter, hvordan Covid-19 situationen eventuelt vil påvirke 
implementeringen af de initiativer, som udvalget anbefaler. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Møde i opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse den 3. juni 2020 
 



 

Side 4 

På mødet gav opgaveudvalget deres sidste bemærkninger og forslag til justeringer til det endelige 
produkt, som udvalget skal aflevere til kommunalbestyrelsen i september 2020. Udvalget havde 
enkelte justeringer, som var af sproglig karakter og ikke ændrer på indholdet af de initiativer, som 
udvalget anbefaler i produktet. 
 
Derefter fik opgaveudvalget en kort præsentation af de væsentligste konsekvenser af Covid-19 
situationen på beskæftigelsesområdet. Udvalget konkluderede, at Covid-19 situationen med en vis 
sandsynlighed kommer til at påvirke kommunens implementering af de initiativer, som 
opgaveudvalget anbefaler. Opgaveudvalget besluttede, at konsekvenserne af Covid-19 skal 
adresseres, når udvalget afleverer til kommunalbestyrelsen. Konsekvenserne er f.eks.  et ændret 
ledighedsbillede, et ændret arbejdsmarked og rekrutteringssituation samt ændrede rammer for at 
udføre beskæftigelsesindsatsen.  
 
Opgaveudvalgets næste og sidste møde finder sted den 1. september 2020. 
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