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1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Integration af flygtninge
 
Sags ID: EMN-2016-02433

Resumé
Der gives en status til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på arbejdet i opgaveudvalget 
Integration af flygtninge.

Baggrund
Der er siden Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets seneste møde blevet afholdt 2 møder i 
opgaveudvalget Integration af flygtninge. Notatet ’Orientering om arbejdet i opgaveudvalget om 
integration af flygtninge’ indeholder en kort orientering om opgaveudvalgets møder i marts og april.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At orienteringen fra opgaveudvalget Integration af flygtninge tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Integration af flygtninge (1140037 - EMN-2016-
02433)

2 (Åben) Tema om integrationsindsatsen
 
Sags ID: EMN-2016-02437

Resumé
Integrationsindsatsen og modtagelsen af flygtninge er et område, der er i konstant udvikling i 
øjeblikket, og der er behov for, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget løbende drøfter, hvordan 
opgaven skal gribes an i Gentofte.

Baggrund
Der er i løbet af det seneste år sket en kraftig stigning i antallet af flygtninge, der er kommet til 
Danmark, og en stor del af disse vil få asyl og blive boligplaceret i kommunerne, herunder Gentofte 
Kommune. Samtidig er der sket en række ændringer i lovgivningen, og der er indgået to- og 
trepartsaftaler, der vil få betydning for den måde integrationsindsatsen tilrettelægges i 
kommunerne. Det er derfor væsentligt, at Gentofte Kommune ruster sig til opgaven med at 
modtage de mange flygtninge, og at det drøftes, hvorledes kommunen ønsker at hjælpe disse 
flygtninge til en ny dansk hverdag som selvforsørgende borgere i kommunen.
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Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At oplægget om integrationsindsatsen drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.

Bilag
1. Tema Integrationsindsats (1140357 - EMN-2016-02437)

3 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Erhvervspolitik
 
Sags ID: EMN-2016-02464

Resumé
Der gives en status til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på arbejdet i opgaveudvalget 
Erhvervspolitik for Gentofte Kommune

Baggrund
Der er siden Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets seneste møde blevet afholdt 2 møder i 
opgaveudvalget Erhvervspolitik. Notatet ’Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Erhvervspolitik’ 
indeholder en kort orientering om udvalgets møder i marts og april samt orientering om den 
erhvervskonference, der afholdes den 18. maj kl. 17 til 20 i rådhushallen.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At orienteringen fra opgaveudvalget Erhvervspolitik tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Erhvervspolitik (1142342 - EMN-2016-02464)
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4 (Åben) Kvartalsrapportering
 
Sags ID: EMN-2016-02132

Resumé
Som en del af den nye politiske arbejdsform er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal 
skal have en afrapportering 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, 
udviklingen i brugen af nytteindsats samt en økonomisk status på Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalgets område.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler ultimo maj økonomisk rapportering og 
genbevillingssager for drift- og anlægsbevillingerne. I kvartalsrapporteringen er de økonomiske 
konsekvenser af de pågældende sager medtaget i det korrigerede budget og forventningen til årets 
regnskab. Det betyder, at det korrigerede budget er et forventet korrigeret budget indeholdende en 
ændret pris- og lønregulering og genbevillinger for drifts- og anlægsområderne.

I budgetændringsbilaget fremgår genbevillingerne og pris- og lønreguleringen derfor som 
forventede elementer i det korrigerede budget, mens det forventede regnskab består af det 
korrigerede budget og ansøgte tillægsbevillinger.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At kvartalsrapporteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Kvartalsrapportering EBU (1144652 - EMN-2016-02132)
2. Nøgletal EBU (1140134 - EMN-2016-02132)
3. Budgetændring EBU (1144179 - EMN-2016-02132)
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5 (Åben) Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet 2015
 
Sags ID: EMN-2016-02214

Resumé
KKR Hovedstaden vedtog i februar 2015 en række anbefalinger for det tværkommunale 
samarbejde på beskæftigelsesområdet. Det blev samtidig besluttet, at der skal gives en årlig 
politisk status på samarbejdet med henblik på efterfølgende drøftelse i KKR. 

Baggrund
En arbejdsgruppe under KKR-Hovedstaden kortlagde i 2015 de eksisterende tværkommunale 
samarbejder og på den baggrund blev der udarbejdet anbefalinger for det fremtidige samarbejde. 
Alle 29 kommuner i KKR Hovedstaden godkendte anbefalingerne.

Anbefalingerne sigter mod at imødekomme udfordringer på beskæftigelsesområdet. 
Anbefalingerne for 2015 dækkede følgende områder: 

 Virksomhedsrettede indsatser, 
 Borgerrettede indsatser, 
 Opkvalificering af medarbejdere samt 
 Dokumentation af effekt af indsats. 

For hvert område er der udarbejdet kan- og skal-initiativer, således at kommunerne er forpligtet til 
at følge skal-initiativerne og kan vælge at følge eller ikke følge kan-initiativerne. Jobcenter 
Gentoftes status på initiativerne fremgår af vedlagte bilag. Status på anbefalingerne skal årligt 
behandles i kommunens politiske udvalg og drøftes i KKR.

Det er embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse, som drøfter og godkender 
oplæg til KKR om det tværkommunale samarbejde om beskæftigelse. Under 
embedsmandsudvalget er der nedsat en koordinationsgruppe, bestående af jobcenterchefer og 
direktører, som er det udførende led i forhold til udviklingen af initiativer inden for det 
tværkommunale samarbejde. Jobcenter Gentofte er repræsenteret i koordinationsgruppen. 

Det vurderes, at det tværkommunale samarbejde er velfungerende og godt i gang. Hovedstadens 
Rekrutteringsservice (HRS) er ét eksempel på et velfungerende tværkommunalt samarbejde, mens 
kompetencemidler fra statslige puljer samt a-kassesamarbejdet er andre eksempler, hvor 
kommunerne samarbejder på tværs. Jobcenter Gentofte deltager desuden i et 
kompetenceudviklingsprojekt, hvor virksomhedskonsulenter på tværs af kommuner deltager i et 
fælles kompetenceudviklingsforløb.

Enkelte steder har anbefalingerne ikke været fulgt i det oprindeligt tiltænkte omfang, hvilket har 
givet anledning til drøftelser i koordinationsgruppen. På den baggrund forventes det, at 
størstedelen af anbefalingerne for 2015 fortsætter for 2016-2017, mens enkelte vil blive justeret. 
Udvalget holdes orienteres herom. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet (1136755 
- EMN-2016-02214)

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2016-00703

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Der afholdes erhvervskonference den 18. maj 2016 kl. 17-20 i rådhushallen. Det er 
opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune, der er værter for konferencen. 

Jesper Kamp Nielsen repræsenterer Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i seminar den 10. maj 
2016, der afholdes af det Regionale Arbejdsmarkedsråd, hvor der skal drøftes fremadrettede 
udfordringer og indsatser som input til arbejdet med beskæftigelsesplanerne for 2017. Bo Sund 
repræsenterer administrationen.

Bilag

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

Sags ID: EMN-2016-00703 
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