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Side 3

1 (Åben) Status og organisering i forlængelse af reformer

Sags ID: EMN-2015-03050

Resumé
Gennem de seneste to år er der vedtaget fire større reformer på beskæftigelsesområdet. Reformerne 
har givet anledning til en revurdering af organiseringen på beskæftigelsesområdet i Gentofte 
Kommune. En tilsvarende revurdering af økonomistyringen forestår.

Baggrund
Siden 1. januar 2013 er fire større reformer trådt helt eller delvist i kraft på beskæftigelsesområdet. Det 
drejer sig om en reform af førtidspension og fleksjob, af kontanthjælpsområdet, af 
sygedagpengeområdet samt af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere. 

I takt med reformernes ikrafttræden har Social & Sundhed løbende justeret indsatsen og 
organiseringen, men der har ikke været gennemført en samlet vurdering af de behov, som de fire 
reformer har givet anledning til. 

Omkring årsskiftet har der været gennemført en større proces i Social & Sundhed med inddragelse af 
MED-udvalg, medarbejdere og ledelse, med henblik på at gennemføre en samlet tilpasning af 
organisationen til de krav og vilkår, som ny lovgivning har afstedkommet. En gennemgang af, dels 
hvad reformerne har medført af nye indsatser og tilbud, dels hvilke organisatoriske ændringer der nu 
forventes gennemført, gives i vedlagte notat. 

Der pågår en tilsvarende revurdering af økonomistyringen, således at indsatser og tilbud kan 
prioriteres i henhold til ændringerne i refusionssystemet med mere.

Vurdering
Social & Sundhed har gennemført en grundig proces med inddragelse af medarbejdere, MED-
repræsentanter og ledelse og vil på den baggrund gennemføre justeringer af organisationen, så den i 
højere grad er tilpasset de senere års ændrede krav og vilkår. Det er Social & Sundheds vurdering, at 
de beskrevne indsatsrelaterede og organisatoriske ændringer løser de nye opgaver bedst muligt.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At orienteringen om status og organisering tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen tages til efterretning.
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Bilag
Notat: Status og organisering i forlængelse af reformer (151118 - EMN-2015-03050)

2 (Åben) Mål til Handlingsplanen 2015 for Job & Ydelser vedr. flygtninge

Sags ID: EMN-2015-02600

Resumé
De foreløbige udmeldinger om det forventede antal flygtninge til kommunerne i 2015 peger på, at 
Gentofte Kommune vil opleve en betragtelig stigning i antallet. I lyset heraf fastsættes mål herfor i 
Handlingsplan 2015.

Baggrund
Gentofte Kommune modtog i 2014 55 kvotefordelte flygtninge. De foreløbige udmeldinger for 2015 
peger på, at kommunen i år skal modtage mellem 85-100 flygtninge. Stigningen afspejler stigningen 
på landsplan. 
Det stiller store krav til kommunens håndtering af opgaven, når der sker så stor en stigning over kort 
tid. For at skærpe fokus på flygtningeindsatsen foreslås det, at der tilføjes et mål til Handlingsplanen 
for Job & Ydelser 2015. Målet sætter fokus på den beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge 
bosiddende i kommunen. Som ved øvrige beskæftigelsesrettede indsatser prioriteres tilbuddene i 
følgende rækkefølge: Ordinære jobs, løntilskud, virksomhedspraktik og endelig nytteindsats.

Vurdering
Antallet af kvotefordelte flygtninge er markant stigende og det er afgørende, at der gives en tidlig og 
meget målrettet indsats for at give disse borgere en tilknytning til arbejdsmarkedet. Social & Sundhed 
ønsker at fokusere på en intensiv job- og sprogrettet indsats inden for borgerens første år i 
kommunen. Dermed understøttes borgerens mulighed for at være selvforsørgende på tidspunktet for 
en eventuel familiesammenføring, der kan ske efter 12 måneder i Danmark.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

1. At målet til Handlingsplan 2015 vedrørende flygtninge godkendes.
2. At målet til Handlingsplan 2015 vedrørende frivilligindsats for flygtninge godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
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Pkt. 1-2: Vedtaget, idet der til målet vedr. flygtninge tilføjes, at der sker en kompetenceafklaring 
inden den virksomhedsrettede indsats.

Bilag
1. Mål vedr. flygtninge HPL 2015 (138299 - EMN-2015-02600)

3 (Åben) Forlængelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri

Sags ID: EMN-2015-02823

Resumé
Gentofte Kommune indgik i 2012 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, UU-Nord, Københavns 
Tekniske Skole (KTS) og Teknisk Skole Erhvervscenter (TEC). Den nuværende partnerskabsaftale 
udløber d. 31.3.15.  

Baggrund
Gentofte Kommune indgik i 2012 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, UU-Nord, KTS og TEC 
med henblik på at fastholde de unge i uddannelse og sikre et øget antal praktikpladser på 
erhvervsuddannelsesområdet, herunder at bidrage til at flere af Gentoftes unge, der påbegynder en 
uddannelse indenfor byggefagene, finder en praktikplads.

Partnerskabet ønsker at fortsætte det tværsektorielle samarbejde gennem en ny partnerskabsaftale, 
da den understøtter reformerne på folkeskoleområdet, erhvervsskoleområdet, samt på 
beskæftigelses- og kontanthjælpsområdet. 

Partnerskabsaftalen understøtter også Gentofte Kommunes målsætninger om at Ingen ung må lave 
ingenting og at samtlige unge i Gentofte Kommune skal have en ungdomsuddannelse.

Vurdering
Social og Sundhed vurderer at den nuværende partnerskabsaftale har bidraget positivt til at skabe et 
tværsektorielt samarbejde, og at dette samarbejde bør fortsætte og udbygges ved indgåelse af en ny 
partnerskabsaftale, som er gældende fra d. 1.4.15.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri, UU-Nord, KTS og TEC forlænges.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Udsat.

Bilag
1. Notat vedrørende forlængelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri (154116 - EMN-

2015-02823)
2. Udkast til partnerskabsaftale med Dansk Byggeri (213814 - EMN-2015-02823)

4 (Åben) Status på nytteindsats

Sags ID: EMN-2015-04231

Resumé
Der forelægges en månedlig status på nytteindsatserne.

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. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Tages til efterretning.

Bilag
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5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2015-00963

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
.

Bilag

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

Sags ID: EMN-2015-00963


