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1 (Åben) Kvartalsrapportering
Sags ID: EMN-2022-03471
Resumé
Som en del af den politiske arbejdsform får de stående udvalg hvert kvartal en afrapportering som
supplement til den økonomiske 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 samt en
økonomisk status på Erhvervs, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Indstilling
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:
At kvartalsrapporteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 23. maj 2022
Taget til efterretning.

Bilag
1. Kvartalsrapport EBI - maj 2022 (4549917 - EMN-2022-03471)
2. Nøgletalsbilag EBI (4549749 - EMN-2022-03471)

2 (Åben) Fastlæggelse af flerårige mål og målepunkter for Erhvervs-,
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Sags ID: EMN-2022-03609
Resumé
De stående udvalg skal jf. styrelsesvedtægten fastlægge flerårige mål for deres områder.
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget valgte 4 temaer på mødet den10.
februar 2022, som forvaltningen på baggrund af udvalgets drøftelser har arbejdet videre
med og tilføjet forslag til målepunkter til udvalgets endelige beslutning.
Baggrund
Med virkning fra 1. januar 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at ændre
styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune på Kommunalbestyrelsens møder den 29. november
2021, dagsordenens punkt 8, og 6. december 2021, dagsordenens punkt 2. En af ændringerne
var, at Økonomiudvalget og de stående udvalg (bortset fra Byplanudvalget), som led i, at de på
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Kommunalbestyrelsens vegne skal sikre en tværgående helhedsorienteret og langsigtet udvikling
af deres ressortområder gennem politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker, skal
fastsætte flerårige mål for deres ressortområder.
I kommunens politikker, strategier og planer findes en lang række mål, som er vedtaget af
Kommunalbestyrelsen, og som administrationen arbejder efter. Med henblik på at prioritere hvilke
mål, der skal udgøre den primære dagsorden for Erhvervs-, Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget, valgte udvalget fire temaer for mål på sit møde den 10. februar 2022,
dagsordenens punkt 2 til forvaltningens videre bearbejdning.
1. Vi vil, at dialogen med borgere og virksomheder er præget af værdighed.
2. Vi vil, at virksomhederne oplever Gentofte Kommune som en kompetent samarbejdspartner
på beskæftigelsesområdet.
3. Vi vil støtte og opkvalificere de borgere, der har behov for det, så de kan opnå tilknytning til
arbejdsmarkedet.
4. Vi vil fastholde og tiltrække virksomheder fra et bredt spekter af erhvervslivet.
Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelser formuleret forslagene til de fire mål.
Medlemmerne af udvalget har haft forslag til mål til skriftlig kommentering, og målene er justeret på
den baggrund. Forslag til de fire mål er:
1. Vi vil, at borgere og virksomheder oplever at blive mødt med værdighed
2. Vi vil øge borgernes muligheder for at opnå varig tilknytning på arbejdsmarkedet
3. Vi vil tage initiativet til samarbejdet med virksomheder om deres behov for bistand til at
rekruttere
4. Vi vil fastholde og tiltrække virksomheder fra et bredt spekter af erhvervslivet.
Forvaltningen har også tilføjet forslag til målepunkter (hvilke indikatorer, der løbende skal måles på
for at vurdere, om vi bevæger os i retning af målet). Hvis ikke andet er anført, er tidshorisonten for
opfyldelse af målepunktet 2025. For hvert målepunkt er beskrevet forslag til målemetode, samt
hvad det vil kræve at gennemføre metoden, hvis det ikke er noget, vi allerede måler i dag. Hvis
ikke andet er anført i målemetoden, vil der blive fulgt op på målepunktet mindst en gang årligt i
kvartalsrapporterne. Forslagene findes i vedlagte bilag.
Det foreslås, at udvalget drøfter og endeligt beslutter sine mål og målepunkter.

Budget 2022 og budgetterne for de kommende år er en bindende ramme for de mål, der
kan fastsættes, men udvalget kan drøfte budgetønsker på et temamøde i forbindelse med
det ordinære møde.
Indstilling
Social og Sundhed indstiller
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:
At drøfte og beslutte flerårige mål og målepunkter.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 23. maj 2022
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Vedtaget med 6 stemmer (C, A og V) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme, idet der i Baggrund og
formål til mål 1 tilføjes ’for eksempel’ i sætningen: ’Som kommune møder vi virksomheder i mange
forskellige sammenhænge; for eksempel ved rekruttering, i byggesagsbehandlingen, i dialogen om
den bæredygtige udvikling mv’.

Bilag

1. Forslag til flerårige mål og målepunkter (4528019 - EMN-2022-03609)

3 (Åben) Mål- og Økonomiafsnit til Gentofteplan 2023
Sags ID: EMN-2022-03401
Resumé
Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2022, punkt 14, processen og tidsplanen for
udarbejdelse af Gentofte-Plan 2023, herunder behandling af Gentofte-Plan 2023 i de stående
udvalg og Økonomiudvalget. På den baggrund lægges op til, at Erhvervs-, Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget godkender, at vedlagte forslag til mål- og økonomiafsnit på målområde
”Arbejdsmarked og overførselsindkomster” indarbejdes i forslag til Gentofte-Plan 2023.

Baggrund
Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at
fastlægge de økonomiske rammer (budget). Kommunalbestyrelsen vedtog proces for arbejdet med
Gentofte-Plan 2023 den 28. marts 2022.
Gentofte-Plan er opdelt i en række målområder. For hvert målområde indgår en vision for området
samt en beskrivelse af baggrund og perspektiver for hvert målområde. Forslag til tekstdelen af mål
og økonomi forelægges nu til godkendelse. I forslaget indgår de flerårige mål, som udvalget
foreløbigt har valgt på mødet i februar. Teksten vil efterfølgende eventuelt blive konsekvensrettet i
forhold til udvalgets endelige valg af mål og målepunkter, se dagsordens punkt 2.
Til sidst i mål- og økonomiafsnittet vil der ved førstebehandlingen af Budget 2023 primo september
indgå en række tabeller om økonomi og nøgletal. Disse er ikke indarbejdet på nuværende
tidspunkt, da der stadig arbejdes med budgetforudsætningerne.
Forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit for udvalgets målområde forelægges til drøftelse og
godkendelse.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller:
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:
At forslag til mål og økonomiafsnit indarbejdes i forslag til Gentofte–Plan 2023 med de eventuelle
konsekvensrettelser, der følger af udvalgets beslutning om flerårige mål og målepunkter.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 23. maj 2022
Vedtaget.

Bilag

1. Forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit (4517958 - EMN-2022-03401)

4 (Åben) Erhvervskonference 2022 - ramme for program
Sags ID: EMN-2022-03374
Resumé
Gentoftes erhvervskonferencer er med til at udvikle den dialog, der er mellem de lokale
virksomheder og kommunes politikere og embedsmænd. Erhvervs-, Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget skal drøfte og godkende rammen for erhvervskonference 2022.

Baggrund
Gentofte Kommune har siden 2016 med opgaveudvalget Erhvervspolitik afholdt flere velbesøgte
erhvervskonferencer for det lokale erhvervsliv. Erhvervskonferencerne er med til at udvikle den
dialog, der er mellem virksomheder og kommunes politikere og embedsmænd.
Erhvervskonferencerne giver også virksomhederne mulighed for at netværke og skabe kontakter
virksomhederne imellem. Samtidig er erhvervskonferencerne med til at synliggøre og markedsføre
de gratis tilbud, der er til opstart, drift og forretningsudvikling, som Gentofte tilbyder i regi af
Erhvervshus Hovedstaden.
Det foreslås, at der igen afholdes en erhvervskonference i 2022.
Det foreslås, at den tematiske ramme for programmet er ”At lede og drive virksomhed i en tid med
mange ubekendte”. Virksomhedslederne skal lede og drive deres virksomheder i en tid med
forskellige risikofaktorer eller forventninger fra kunder. Det kan være i deres forsyningskæder,
priser for råvarer, udfordringer med at rekruttere den nødvendige arbejdskraft, dokumentation ift.
bæredygtighed, mv. Programmet vil tage højde for, at der både vil være oplæg om de større linjer
på den korte og længere bane samt en konkret case-historie fra en lokal virksomhed.
Det vil også være ved erhvervskonferencen, at der skal være prisoverrækkelse til en ”Vi ta’r
ansvar-virksomhed”, der har taget et helt særligt ansvar for den lokale beskæftigelse.
Sidst kan opgaveudvalget Erhvervspolitisk strategi overveje, om de kan bruge
erhvervskonferencen til at få input til deres forslag til strategiske spor og erhvervspolitiske
målsætninger.
Programmet tænkes opbygget således, at der først vil være en række oplæg i plenum, som
efterfølges af, at deltagerne kan besøge en række stande samtidig med, at der vil blive serveret et
lettere traktement.
Varigheden af konferencen er 3 timer og i tidsrummet kl. 17.30 – 20.30. Der planlægges efter, at
konferencen bliver holdt til november. Deltagerkredsen er virksomhedsejere/ledere, medlemmer af
kommunalbestyrelsen og nøglepersoner fra kommunens opgaveområder. Erhvervshus
Hovedstaden vil også være repræsenteret ved en stand.
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Den økonomiske ramme er 45.000 – 65.000 kr. inkl. eventuelle honorarer til oplægsholdere og kan
holdes indenfor nuværende budget.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:
At drøfte og godkende forslag til ramme for program for erhvervskonferencen 2022.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 23. maj 2022
Vedtaget.

Bilag

5 (Åben) Søge- og måltal for ungdomsuddannelser 2022
Sags ID: EMN-2021-07842
Resumé
Kommunalbestyrelsen skal årligt opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne samt fastsætte måltal
for søgning til ungdomsuddannelserne. Gentoftes unge søger i høj grad mod STX og i noget
mindre grad mod de øvrige gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelse. I år er søgningen til
erhvervsuddannelse dog steget fra 2,8 pct. til 3,8 pct.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen skal årligt opgøre indeværende års søgetal til ungdomsuddannelserne for
elever i 9. og 10. klasse. Samtidig skal der fastsættes måltal for det kommende års søgning til
ungdomsuddannelserne. Hvis færre end 10 pct. søger erhvervsuddannelse, skal
Kommunalbestyrelsen desuden udarbejde en handleplan for, hvordan søgningen til
erhvervsuddannelse kan øges.
UU-Gentofte har udarbejdet en rapport om dette års søgemønster til ungdomsuddannelserne, som
er vedlagt som bilag. Rapporten gennemgår søgetal og tendenser og sammenligner Gentofte med
både udvalgte kommuner og landsplan.
Blandt de vigtigste pointer i rapporten er følgende:
• Årets søgemønster viser stadig stor søgning til ungdomsuddannelser (94,5 pct.)
• Søgningen til erhvervsuddannelse er steget (fra 2,8 pct. til 3,8 pct.)
• Søgningen til gymnasiale uddannelser falder, men er stadig landets største
• Færre søger 10. klasse end på landsplan
• Efterskoler er meget populært
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•

Søgemønstret ændrer sig, når man inkluderer dem, der ikke søger i direkte forlængelse af
9. eller 10. klasse, men som søger senere i ungelivet

Det fremgår af ovennævnte søgemønsterrapport, at der i år er 40 elever, der har søgt en
erhvervsuddannelse. For at nå kommunens eget mål på 5 pct., skulle 52 elever i år søge en
erhvervsuddannelse og for at nå de 10 pct., skulle knap 100 elever søge erhvervsuddannelse.
Da Gentofte Kommune fortsat har færre end 10 pct., der søger en erhvervsuddannelse, skal
kommunen i år udarbejde og vedtage en handleplan for at få søgningen til at stige.
Forslag til en sådan handleplan er vedlagt.
Handleplanen er en videreudvikling af den handleplan, som blev vedtaget i 2021. Handleplanen
2022 står på de mange indsatser fra nuværende handleplan, som UU-Gentofte arbejder med, og
foreslås blandt andet udvidet med øget fokus på inddragelse af de unges forældre i vejledningen.
Det fokus afspejler sig også i kommunens kommende opgaveudvalg Uddannelsesvejledning –
unges frie uddannelsesvalg, som opstartes i efteråret 2022.
Kommunalbestyrelsen skal vedtage måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelse.
Forvaltningen vurderer, at det er både ambitiøst og inden for rækkevidde at arbejde med et mål om
at 5 pct. søger en erhvervsuddannelse, jf. ovenfor.
Som det fremgår af søgemønsterrapporten, er der i år vedtaget en lovændring, som gør, at det
ikke længere er muligt at søge gymnasiet inden et udlandsophold. Derfor placeres ansøgere, der
skal til udlandet, i kategorien ”Øvrige”, fremfor i kategorien ”Gymnasiale uddannelser”.
Forvaltningen foreslår derfor, at måltallet for de gymnasiale uddannelser ændres til 90 pct.,
hvormed kategorien ”Øvrige” udgør 5 pct.
Forvaltningen foreslår således følgende måltal:
Gymnasiale uddannelser: 90 pct.
Erhvervsuddannelser: 5 pct.
Øvrige: 5 pct.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Erhverv, Beskæftigelse og Integration samt Skole:
1. At søgetallet til ungdomsuddannelser for 2022 tages til efterretning
2. At måltal godkendes for hhv.
Gymnasiale uddannelser
Erhvervsuddannelser
Øvrige
3. At ”Handleplan for øget søgning til erhvervsuddannelser 2022” godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Skoleudvalget
Dato: 19-05-2022
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Ad 1: Taget til efterretning
Ad 2: Udvalget fastsatte følgende måltal: 91 pct. for gymnasiale uddannelser, 5 procent for
erhvervsuddannelser og 4 procent for ”Øvrige” med bemærkning om, at kommunens
hovedprioritet er, at alle unge tager en ungdomsuddannelse og får den bedste vejledning,
så de kan træffe et oplyst valg og vælge den ungdomsuddannelse, der passer dem bedst.
Ad 3: Godkendt.
Beslutninger:
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 23. maj 2022
Pkt.: 1 Taget til efterretning.
Pkt.: 2-3: Vedtaget.

Bilag

1. Handleplan for at øge søgning til EUD 2022 (4555642 - EMN-2021-07842)
2. Søgemønster 2022 - UU-Gentofte, Gentofte Kommune (4555639 - EMN-2021-07842)

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2021-06703

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 23. maj 2022
Jesper Marcus spurgte til tildelingskriterierne for diplomet ’Vi ta´r Ansvar’ og en konkret tildeling.
Forvaltningen ser nærmere på det konkrete spørgsmål.
Anton Brüniche-Olsen fremhævede, at Gentofte Kommune afgiver høringssvar til lovgivning ift.
brug af lærlingeklausuler.

Bilag
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7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2021-06703

8 (Åben) Underskrift
Sags ID: EMN-2021-08175

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
.

Bilag
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