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Side 3 

1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget En værdig 
sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-06065 

 

Resumé 

Udkast til kommissorium for opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen 
forelægges Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. 
Kommissoriet behandles i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på et fællesmøde 
den 30. november 2020 og derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i 
december 2020. 
 

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. oktober 2020, dagsordenspunkt 11, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen.  
 
Søren B. Heisel og Brigitta Rick blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet. Søren B. Heisel og Brigitta Rick har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet 
vedlagte udkast til kommissorium.  
 
Ét af beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2021 er, ”at alle ledige skal 
have en værdig sagsbehandling”. Jobcentrene skal dermed ikke kun have en målsætning om at få 
flere i job – de skal også sikre, at jobcentrene giver ledige borgere en værdig behandling 
undervejs. Et opgaveudvalg vil i samspil med borgerne kunne kvalificere og udfolde ministermålet i 
en Gentofte-kontekst og etablere et grundlag for målopfølgning. 
 
På denne baggrund får opgaveudvalget som opgave at udarbejde forslag til principper, der sætter 
retning for en værdig sagsbehandling i Gentofte Kommune på beskæftigelsesområdet. 
 
Opgaveudvalget foreslås sammensat af 4 medlemmer af kommunalbestyrelsen samt 8 borgere. 
 
Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere. 
Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 1. kvartal 2021 og afsluttet 2. kvartal 2021. 
 

 

Indstilling 

Søren B. Heisel, Brigitta Rick og Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At udkast til kommissorium vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 30. november 2020 
 



 

Side 4 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
 
Bilag 

1. Kommissorium opgaveudvalg En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen 

(3680281 - EMN-2020-06065) 

2. Notat om identifikation af interesserede borgere (3678286 - EMN-2020-06065) 
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