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Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 05. januar 2015 
 
1  Åbent         Præsentation af VITO 
 
033543-2014 
 
 
Resumé 
Social & Sundhed har gennem to år arbejdet med en tværfaglig samarbejdsmodel på 
integrationsområdet. Modellen er evalueret og på baggrund heraf orienteres EBU om 
samarbejdsmodellen og de væsentligste resultater fra evalueringen.  

 
Baggrund 
Gentofte Kommune har siden 2012 haft fokus på at udvikle en samarbejdsmodel på 
integrationsområdet. Samarbejdet har været etableret mellem aktører fra forskellige 
myndighedsområder i Gentofte Kommune og har sat fokus på udsatte familier, enlige voksne med 
komplekse problemstillinger samt uledsagede unge flygtninge under 18 år. 

Som en del af samarbejdsmodellen etablerede Gentofte Kommune Videnscenter for Tosprogede 
(VITO), der ligeledes har lagt navn til forsøget. Forsøgsperioden blev afsluttet i efteråret 2014.  

VITO’s samarbejdsmodel har blandt andet haft til formål at styrke kvaliteten af det 
integrationsfaglige samarbejde og øge effekterne for borgerne. For at kunne sikre dette, har der 
været behov for at skabe en fællesfaglig platform med en tværfaglig ledelse. Samarbejdsmodellen 
skal således sikre et velfungerende netværk snarere end en ren tovholderfunktion.  

Konsulentvirksomheden LG Insight har gennem hele perioden fulgt og evalueret resultaterne af 
arbejdet. Der er evalueret på de organisatoriske resultater og på de borgerrettede resultater. Af 
evalueringens resultater fremgår blandt andet: ”Det er generelt vores vurdering, at de opnåede 
progressionsresultater i VITO-samarbejdsmodellen ligger over det niveau tilsvarende indsatser 
opnår for lignende målgrupper.” Evalueringen giver desuden en række anbefalinger til, hvordan 
VITO-modellen kan styrkes yderligere. Anbefalingerne går blandt andet på, at VITO skal skabe 
mere fokus på skriftlighed og formalisering og at der bør lægges øget vægt på at markedsføre 
VITO som videnscenter. 

En nærmere præsentation af VITO og af evalueringsrapportens resultater vil blive givet på mødet. 

 
Vurdering 
Det er Social & Sundheds vurdering, at den samarbejdsmodel, der er udviklet gennem VITO giver 
en meningsfuld og effektiv tilgang til håndteringen af integrationsborgere. Det er desuden Social & 
Sundheds vurdering, at evalueringen af VITO er tilfredsstillende.  

Erfaringerne med VITO giver anledning til, at Social & Sundhed fortsat anvender modellen i det 
omfang det er relevant.  

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 

At orienteringen om VITO tages til efterretning. 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=717793
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Beslutninger 

Taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Evaluering af VITO (udarbejdet af LG Insight) 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 05. januar 2015 
 
2  Åbent         Det lokale beskæftigelsesråd efter 1. januar 2015 
 
033543-2014 
 
 
Resumé 
Som følge af den kommende beskæftigelsesreform nedlægges det Lokale Beskæftigelsesråd, LBR 
pr. 1. januar 2015. Kommunen har dog mulighed for fortsat at have et lokalt rådgivende råd for 
beskæftigelsesindsatsen. 

 
Baggrund 
I budgetforliget for 2015 blev det aftalt, at der rettes henvendelse til organisationerne i LBR for at 
drøfte grundlag for dialog i en fremtidig struktur. 

Der er kommet positive tilbagemeldinger fra LO, FTF, DH og Integrationsrådet i Gentofte 
Kommune, der fortsat ønsker at blive inddraget i drøftelser angående den lokale 
beskæftigelsesindsats i Gentofte. DA har meddelt, at organisationen fremover ikke vil udpege 
repræsentanter til lokale fora, men udelukkende udpege og servicere deres repræsentanter i de 
Regionale Arbejdsmarkedsråd. 

Da et fremtidigt rådgivende råd for beskæftigelsesindsatsen i Gentofte fremover ikke vil være 
lovbestemt, skal kommunalbestyrelsen beslutte under hvilke rammer, et sådant råd kan agere. Det 
vedlagte notat beskriver en række af de elementer et kommissorium bør indeholde samt forslag til 
indholdet af disse elementer.  

 
Vurdering 
Det er Social & Sundheds vurdering, at det vedlagte notat beskriver de elementer, der skal tages 
stilling til, inden der kan udarbejdes et endeligt kommissorium for et rådgivende råd for 
beskæftigelsesindsatsen i Gentofte. 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3753822
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=717793
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Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 

At udvalget drøfter rammerne for et rådgivende råd for beskæftigelsesindsatsen i Gentofte. 

 
Beslutninger 

Drøftet. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Notat om nyt rådgivende råd på beskæftigelsesområdet 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 05. januar 2015 
 
3  Åbent         Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets mødeplan 2015 
 
033543-2014 
 
 
Resumé 
Med henblik på at give et overblik over emner til behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
i 2015 forelægges en foreløbig mødeplan til godkendelse. 

 
Baggrund 
Der er udarbejdet et forslag til en mødeplan for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møder i 
2015. Mødeplanen giver et overblik over mødedatoer, emner på de enkelte møder samt vinklen på 
de enkelte emner. 
I vedlagte forslag til udvalgets møder i 2015 er der til hvert møde foreslået et antal emner, som 
henholdsvis er punkter, der med sandsynlighed skal behandles på det pågældende møde og 
bredere emner, som Social & Sundhed foreslår behandlet. Planen kan tilrettes hen over året i det 
omfang, at nye emner opstår eller foreslåede emner bliver irrelevante. 

 
Vurdering 
Det er Social & Sundheds vurdering, at de foreslåede emner har relevans på Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalgets område i 2015.  

 
Indstilling 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3754872
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=717793
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Social & Sundhed indstiller  
  
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:  
  
At den foreslåede plan godkendes, som vejledende for udvalgets møder i 2015. 

 
Beslutninger 

Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Mødeplan EBU 2015 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 05. januar 2015 
 
4  Åbent         Status på nytteindsats 
 
033543-2014 
 
 
Baggrund 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket at modtage en månedlig status på nytteindsats. 
En opdateret oversigt over nytteindsatser vil blive udleveret på mødet med mulighed for 
efterfølgende drøftelse.  

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 

At status på nytteindsats tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Taget til efterretning. 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3725869
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=717793
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 05. januar 2015 
 
5  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
035201-2014 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 05. januar 2015 
 
6  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
035201-2014 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=719656

