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1 (Åben) Beskæftigelsesplan 2017
 
Sags ID: EMN-2016-07046

Resumé
Social & Sundhed udarbejder hvert år en strategiplan, der angiver retningen og rammerne for 
beskæftigelsesindsatsen i Gentofte og er struktureret efter de nationale beskæftigelsespolitiske 
mål for 2017. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forelægges til orientering planen i endelig 
udgave.

Baggrund
Beskæftigelsesplanen er Gentofte Kommunes strategiske plan for beskæftigelsesindsatsen i 2017. 
Med udgangspunkt i de fire nationale mål, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2017, 
beskriver planen de strategiske fokusområder, som særligt kendetegner de beskæftigelsespolitiske 
udfordringer og vilkår i Gentofte kommune.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesmødet d. 7. november 2016 blev udkast til Beskæftigelsesplan 
2017 drøftet med ønske om, at de beskæftigelsesrettede anbefalinger fra opgaveudvalget 
Integration af flygtninge indarbejdes i planen. 

På den baggrund er der udelukkende blevet lavet ændringer i kapitlet omhandlende flygtninge og 
familiesammenførte, hvor der er tilføjet et afsnit om henholdsvis anvendelsen af 
realkompetencevurdering samt brugen af mentorordning.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At Beskæftigelsesplan 2017 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Beskæftigelsesplan 2017 (1500263 - EMN-2016-07046)

2 (Åben) Status på implementering af anbefalinger vedr. flygtninge
 
Sags ID: EMN-2017-00407

Resumé
Opgaveudvalget for Integration af flygtninge afsluttede sit arbejde i juni 2016 og fremlagde på 
kommunalbestyrelsesmødet i august 2016 resultaterne af dette arbejde. Opgaveudvalget havde 
blandt andet udarbejdet en række anbefalinger til det videre arbejde med integrationsindsatsen i 
Gentofte Kommune.

Baggrund
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Opgaveudvalget for Integration af flygtninge har udarbejdet en række anbefalinger inden for fire 
forskellige områder af integrationsindsatsen; Beskæftigelse, Uddannelse, Ungeliv og Fritidsliv. I det 
vedlagte bilag gives en status på implementeringen af opgaveudvalgets anbefalinger.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At status for implementering af anbefalinger vedr. flygtninge tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Status på implementering af anbefalinger vedr. flygtninge - januar 2017 (1535265 - EMN-
2017-00407)

3 (Åben) Kvartalsrapportering
 
Sags ID: EMN-2017-00262

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.

Kvartalsrapporteringen indeholder som et særskilt fokusområde en beskrivelse af 
ledighedsudviklingen i Gentofte Kommune.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At kvartalsrapporteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. Ledighedsudviklingen i Gentofte (1525620 - EMN-2017-00262)
2. Kvartalsrapportering EBU (1525619 - EMN-2017-00262)
3. Nøgletal EBU (1529608 - EMN-2017-00262)
4. Budgetændringer EBU (1529001 - EMN-2017-00262)

4 (Åben) Status på kontanthjælpsloftet
 
Sags ID: EMN-2017-00263

Resumé
Pr. 1. oktober 2016 trådte et nyt kontanthjælpsloft i kraft, der kan have økonomiske konsekvenser 
for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. På den baggrund gives 
der en foreløbig status over hvor mange borgere, der aktuelt bliver berørt af kontanthjælpsloftet i 
januar 2017. 

Baggrund
I marts 2016 vedtog Folketinget indførelsen af et nyt kontanthjælpssystem, hvis hovedelementer 
omfatter et nyt kontanthjælpsloft, der skal sikre en økonomisk gevinst ved at gå fra kontanthjælp til 
arbejde. Kontanthjælpsloftet er et samlet loft for, hvor meget kontanthjælpsmodtagere, 
integrationsydelse eller uddannelseshjælpsmodtagere kan modtage samlet i ydelse, boligstøtte og 
særlig støtte (§34 til høje boligudgifter). Hvis den samlede hjælp er højere end kontanthjælpsloftet, 
vil den særlige støtte og/eller boligstøtte blive sat ned. Selve forsørgelsesydelsen 
(integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp) bliver ikke berørt.

Det er alene Udbetaling Danmark (UDK) der står for at beregne konsekvenserne af 
kontanthjælpsloftet i forhold til udbetaling af særlig støtte og boligstøtte. Gentofte Kommune har 
således ikke selv direkte adgang til data for, hvem og hvor mange borgere, der bliver berørt af 
kontanthjælpsloftet. I den forbindelse har KL derfor lavet en aftale med Udbetaling Danmark om 
løbende at levere statistik til kommunerne for de borgere, som bliver berørt af kontanthjælpsloftet. 
Gentofte har foreløbigt modtaget tal for borgere, der berøres af kontanthjælpsloftet i januar 2017. 

Overordnet viser tallene, at 202 ud af 1012 ydelsesmodtagere - svarende til 20 pct. - berøres af 
kontanthjælpsloftet i januar måned og at det gennemsnitlige reducerede beløb pr. borger er på 
1.161 kr. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At Status på kontanthjælpsloftet januar 2017 tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Status på kontanthjælpsloftet (Januar 2017) (1527595 - EMN-2017-00263)
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5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Sags ID: EMN-2016-04959

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

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