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1 (Åben) Dagsorden til 3. møde i Opgaveudvalg En værdig sagsbehandling i 
beskæftigelsesindsatsen den 14. juni 2021  
  
Sags ID: EMN-2021-02680 
 
Resumé 
På 2. møde i opgaveudvalget den 25. maj 2021 formulerede udvalget første bud på fire principper 
for en værdig sagsbehandling på beskæftigelsesområdet foldet ud med et borger- og 
medarbejderperspektiv. De fire bud på principper blev efter 2. møde drøftet og udfoldet ved en 
workshop, hvor borgere med interesse i opgaveudvalget, repræsentant for Handicaprådet og et 
par af jobcentrets ledere deltog udover opgaveudvalget selv.  
På møde 3 skal opgaveudvalget kvalificere og endeligt udvælge forslag til principper uddybet med 
et borger- og medarbejderperspektiv.   
 
 
Baggrund 
På mødet skal opgaveudvalget arbejde videre med at formulere forslag til principper foldet ud med 
et borger- og medarbejderperspektiv. Der tages afsæt i input fra tidligere møder og den afholdte 
workshop.  
Møde 3 er afsat til at udvælge de endelige forslag til principper og kvalificere den tekst, der 
beskriver, hvad principperne betyder. 
Programmet for 3. møde er: 
 

 Velkomst og tjek ind 
 Kvalificering og endelig formulering af principper 
 Opsamling og tak for i dag. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen: 
 
1. At udvalget yderligere kvalificerer principperne for en værdig sagsbehandling i 

beskæftigelsesindsatsen. 
2. At udvalget endeligt udvælger forslag til principper for en værdig sagsbehandling i 

beskæftigelsesindsatsen. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Opgaveudvalg En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen den 14. juni 2021 
 
Opgaveudvalget indledte mødet med, at medlemmerne reflekterede og havde en dialog om de 
input, der blev givet ved den afholdte workshop med deltagelse af borgere med interesse i 
opgaveudvalget, repræsentant for Handicaprådet, et par af jobcentrets ledere og opgaveudvalget 
selv.  
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Derefter arbejdede opgaveudvalget med at kvalificere de fire bud på principper med udgangspunkt 
i et samlet materiale, der viser, hvilke udsagn og formuleringer det enkelte princip bygger på. 
Drøftelserne mundede ud i bud på formulering af i alt tre principper for en værdig sagsbehandling i 
beskæftigelsesindsatsen. De tre bud på principper er:  
 

 En værdig sagsbehandling er at blive mødt som det menneske, du er 
 En værdig sagsbehandling forudsætter at være forberedt 
 En værdig sagsbehandling giver fremdrift.  

 
   
 
Bilag 
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