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Side 3 

1 (Åben) Beskæftigelsesplan 2021-2022 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03239 

 

Resumé 

Beskæftigelsesplanen er Gentofte Kommunes strategiske plan for beskæftigelsesindsatsen. Den 
nuværende beskæftigelsesplan udløber ved årsskiftet. Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget skal ved mødet tage stilling til form, proces og prioriterede indsatsområder for 
den kommende beskæftigelsesplan.  

 
Baggrund 

Beskæftigelsesplanen er Gentofte Kommunes strategiske plan for beskæftigelsesindsatsen. 
Beskæftigelsesplanen tager afsæt i ministerens udmeldte nationale mål og de lokalt prioriterede 
indsatsområder tilpasset lokale vilkår og udfordringer. Den nuværende plan gælder for en toårig 
periode; 2019-2020.  
 
Det foreslås, at den kommende beskæftigelsesplan også gælder for en toårig periode (2021-2022). 
Planen følger dermed perioden for budgetaftalen. Beskæftigelsesplanen bliver korrigeret efter det 
første år, hvis der ændres væsentligt i rammevilkår eller nye ministermål bliver meldt ud.  
 
Beskæftigelsesplanens form: 
De forrige beskæftigelsesplaner indeholder ud over mål og fokuspunkter for indsatsen også 
beskrivelser af indsatser, tilgange og en række data. Det betyder, at beskæftigelsesplanen bliver 
forholdsvis omfangsrig med både et bagudrettet og fremadrettet perspektiv.   
Det foreslås at justere beskæftigelsesplanens form, så beskæftigelsesplanen i højere grad 
fungerer som et retningsgivende styrings- og arbejdsredskab for politikere såvel som ledere og 
medarbejdere.  
Det er ønsket, at planen primært skal sætte retning ved at udstikke de politiske prioritererede 
indsatsområder og politiske sigtelinjer, angive målsætninger og måleindikatorer for 
beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesplanen vil blive kortere med et mere fremadrettet 
perspektiv og bliver dermed mere enkel at operationalisere og styre efter i 
beskæftigelsesindsatsen.  
 
Proces for beskæftigelsesplan 2021-2022: 
Det foreslås, at politikere såvel som jobcentrets ledere og medarbejdere bliver involveret i at 
formulere beskæftigelsesplanen gennem følgende trin: 
  

 Erhverv-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter de prioriterede indsatsområder 
og politiske sigtelinjer for beskæftigelsesindsatsen (august), og som skal indgå i den 
kommende beskæftigelsesplan.  

 Ledere og medarbejdere drøfter og formulerer målsætninger og måleindikatorer for hvert af 
de prioriterede indsatsområder og politiske sigtelinjer (august/oktober) 

 Erhverv-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter og godkender udkast til 
beskæftigelsesplan 2021-2022 (november).  

Det fremgår af forslaget til proces, at EBI ved mødet drøfter de politisk prioriterede indsatsområder 
og politiske sigteliner for de kommende års beskæftigelsesindsats. Punktet indledes med et kort 
pitch om ministermål, viden om målgrupperne og vilkår for indsatsen. Derefter drøfter og prioriterer 
EBI de politiske indsatsområder og politiske sigtelinjer. Til inspiration for denne drøftelse er der 
vedlagt et bilag med den nuværende beskæftigelsesplans indsatsområder, de udmeldte 
ministermål for 2021 og data på antal og udvikling på målgrupper for beskæftigelsesindsatsen.  
 

Indstilling 



 

Side 4 

Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:  
 

1. At vedtage at beskæftigelsesplanen gælder for en 2-årig periode (2021-2022). 
2. At vedtage forslag til justeret form for beskæftigelsesplan. 
3. At vedtage forslag til proces for beskæftigelsesplan 2021-2022.  
4. At drøfte de prioriterede indsatsområder og politiske sigtelinjer, der skal indgå i for 

beskæftigelsesplan 2021-2022.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 17. august 2020 
 
Pkt. 1-3: Vedtaget. 
Pkt. 4: Drøftet. 
 
Bilag 

1. Nuværende indsatsområder, ministermål 2021 og data på målgrupper (3476438 - EMN-

2020-03239) 

 
 

2 (Åben) Ledigheds- og erhvervsudviklingen som følge af COVID-19 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03242 

 

Resumé 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres om ledigheds- og 
erhvervsudviklingen som følge af COVID-19. Udvalget får en orientering om ledighedsudviklingen i 
de jobparate målgrupper. Udvalget får også en orientering om erhvervsudviklingen i et regionalt og 
i et lokalt perspektiv.  

 
Baggrund 

Ledigheden i Gentofte Kommune er i perioden efter nedlukningen af Danmark steget markant. 
Inden for gruppen af dagpenge- og jobparate kontanthjælpsmodtagere er de ledige repræsenteret 
bredt inden for alder, fag og branche.  
 
Erhvervshus Hovedstaden har gennemført en undersøgelse om COVID-19 krisens konsekvenser 
for virksomhederne i Hovedstaden. Undersøgelsen er foretaget blandt et bredt udsnit af 
hovedstadens virksomheder i ugerne 20 og 23. 
 
Undersøgelsen viser, at der er en vis optimisme at spore blandt virksomhederne henover 
måleperioden, dog vurderer brancherne generelt set, at krisen har konsekvenser for hele 2020. 
Undersøgelsen viser også, at der er store forskelle inden for de forskellige brancher. Generelt er 
turisme hårdest ramt, mens bygge- og anlæg har klaret sig bedst gennem krisen.  
 



 

Side 5 

Undersøgelsens tendenser er suppleret med udsagn og pointer fra interview med formand for 
Handelstandsforeningen i Gentofte Kommune, Jørgen Simmelsgaard og formand for 
Håndværkerforeningen i Gentofte Kommune, Allan Guhle. De kan bekræfte de overordnede 
tendenser, men har også lokale perspektiver om fx at Gentoftes borgere prioriterer det lokale 
erhvervsliv. 
 

 

Indstilling 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 17. august 2020 

 

Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Notat om ledigheds- og erhvervsudviklingen som følge af COVID-19 (3487044 - EMN-2020-

03242) 

 
 

3 (Åben) Dansk Byggeris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed 2020 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03380 

 

Resumé 

Dansk Byggeri gennemfører hvert år en analyse af kommunernes erhvervsvenlighed. Analysen er 
baseret på i alt 22 forskellige parmetre fordelt på seks temaer. Gentofte Kommune har i årets 
analyse opnået en placering som nummer 65. Erhverv-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
orienteres om analysens resultater for Gentofte Kommune.  

 
Baggrund 

Dansk Byggeri gennemfører hvert år en analyse af kommunernes erhvervsvenlighed. Analysen er 
baseret på i alt 22 forskellige parmetre fordelt på seks temaer: 
 

 Byggesagsbehandling 

 Erhvervsaffald 

 Udbud 

 Kommunale investeringer og udlicitering af tekniske opgaver 

 Skatter og afgifter samt  

 Arbejdsmarked og uddannelse. 



 

Side 6 

  
Parametrene vægter forskelligt. Samtidig er der parametre, der vægtes kun halvt, da kommunerne 
ikke har direkte indflydelse på resultatet.  
Det drejer sig om parametrene: 
 

 Erhvervsuddannede  

 Erhvervsfrekvens 

 Langtidsledige og nyledige i arbejde. 
 

Kilderne er statistiske nøgletal, kommunernes hjemmesider og en spørgeskemaundersøgelse til 
kommunerne.  
 
Gentofte Kommune har i årets analyse opnået en placering som nummer 65, hvilket er en 
fremgang fra en placering som nummer 67 i 2019.  
  
I vedlagte bilag gives et overblik over de resultater, hvor der har været en væsentlig fremgang, 
eller hvor Gentofte Kommune er placeret i top 10 samt for de parametre, hvor der været en 
væsentlig tilbagegang, eller hvor kommunen er rangeret blandt de 10 nederste kommuner. Vedlagt 
er endvidere Dansk Byggeris erhvervsanalyse samt dataark med resultaterne for Gentofte 
Kommune.  
 
 

Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:  
 

At orienteringen om resultaterne af Dansk Byggeris analyse af kommunernes 
erhvervsvenlighed 2020 tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 17. august 2020 

 

Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Kort om Dansk Byggeris erhvervsanalyse 2020 og Gentoftes resultater (3484455 - EMN-

2020-03380) 

2. Dataark over resultater for Gentofte Kommune (3484469 - EMN-2020-03380) 

3. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2020, Dansk Byggeri (3484465 - EMN-2020-03380) 

 
 

4 (Åben) Kvartalsrapportering 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03423 



 

Side 7 

 

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. 
 
Perioden dækker data frem til og med maj måned bortset fra målgruppen 
’sygedagpengemodtagere’, der er opdateret til og med april.  
 

Indstilling 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 17. august 2020 

 

Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Kvartalsrapport EBI - august 2020 (3542680 - EMN-2020-03423) 

2. EBI nøgletalsbilag - august 2020 (3521105 - EMN-2020-03423) 

3. Budgetændringer EBI - 2 kvt 2020 (3545818 - EMN-2020-03423) 

 
 

5 (Åben) Mål- og Økonomiafsnit til Gentofte Plan 2021  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03436 

 

Resumé 

Økonomiudvalget godkendte den 27. april 2020 punkt 32 processen og tidsplanen for udarbejdelse 
af Gentofte-Plan 2021, herunder behandling af Gentofte-Plan 2021 i de stående udvalg og 
Økonomiudvalget. På den baggrund lægges op til at Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget godkender, at vedlagte forslag til mål- og økonomiafsnit på udvalgets 
målområder indarbejdes i forslag til Gentofte-Plan 2021. 
 

 



 

Side 8 

Baggrund 

Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at 
fastlægge de økonomiske rammer (budget). Økonomiudvalget vedtog proces for 
Kommunalbestyrelsens arbejde med Gentofte-Plan 2021 den 27. april 2020.   
 
Gentofte-Plan er opdelt i en række målområder. I Gentofte-Plan indgår visionen samt en 
beskrivelse af baggrund og perspektiver for hvert målområde. 
 
Til sidst i mål- og økonomiafsnittet vil der ved førstebehandlingen af Budget 2021 primo september 
indgå en række tabeller om økonomi og nøgletal. Disse er ikke indarbejdet på nuværende 
tidspunkt, da der stadig arbejdes med budgetforudsætningerne.  
 
Administrationens forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit for udvalgets målområde 
forelægges til drøftelse og godkendelse.  
 

Indstilling 

Social- og Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At forslag til mål og økonomiafsnit indarbejdes i forslag til Gentofte–Plan 2021. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 17. august 2020 

 

Vedtaget. 
 
Bilag 

1. Gentofte plan 2021 - arbejdsmarkedet og overførselsindkomster (3545924 - EMN-2020-

03436) 

 
 

6 (Åben) Mødeplan 2021 for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03735 

 

Resumé 

Mødeplanen for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstilles til udvalgets 
godkendelse. 

 
Baggrund 

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen for 2021. 
Mødeplanen for de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles af de respektive udvalg. 
 
Der er generelt ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer- og 



 

Side 9 

efterårsferie samt i dagene op til jul. 
 

Indstilling 

Det indstilles 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At mødeplanen for 2021 vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 17. august 2020 

 

Vedtaget. 
 
Bilag 

1. Mødeplan 2021 med noter.xlsx (3545284 - EMN-2020-03735) 

 
 

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

 

Resumé 

. 

 
Baggrund 

. 
 

Indstilling 

. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 17. august 2020 

 
Forvaltningen orienterede om, at såfremt situationen omkring COVID-19 

tilsiger det, kan der ske aflysning af Erhvervskonferencen. 
 
Bilag 

  
. 



 

Side 10 

 
 

8 (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: 
. 

 

 
Beslutninger: 
 

 
 
Bilag 

  
. 
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