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Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 18. september 2014 
 
1  Åbent         Dansk Industri's erhvervsklimaundersøgelse 2014 
 
003371-2014 
 
 
Resumé 
Dansk Industri (DI) har den 3. september offentliggjort sin årlige erhvervsklimaundersøgelse. 
Undersøgelsen er baseret dels på svar fra virksomheder i Gentofte Kommune, dels på officielle 
statistiske data.  

 
Baggrund 
De deltagende virksomheder udgøres af DI’s medlemmer og en række brancherelaterede 
virksomheder. Det betyder, at f.eks. detailhandels-, hotel- og restaurationsbranchen samt de 
liberale erhverv ikke indgår i undersøgelsen. 

Gentofte Kommune ligger på en 25. plads i DI’s undersøgelse. 

DI udarbejder hvert år en erhvervsklimaundersøgelse for at sætte fokus på de lokale rammevilkår 
og understøtte dialogen mellem kommunerne og virksomhederne 

Undersøgelsen viser de responderende virksomheders tilfredshed på 22 kommunale 
indsatsområder, men indeholder samtidig data fra Danmarks Statistik og det centrale 
virksomhedsregister samt kommunale nøgletal fra Økonomi – og Indenrigsministeriet. Disse 
oplysninger beskriver de kommunale rammevilkår.  

Ud over resultater på de enkelte måleområder, indeholder erhvervsklimaundersøgelsen DI’s 
vurdering af Gentofte Kommunes styrker og udfordringer for erhvervsklimaet, hvor anvendelsen af 
private leverandører, overholdelse af betalingsfrister; kollektiv trafik samt kommunens image tæller 
på styrkesiden, og adgangen til erhvervsgrunde, prioriteringen mellem by- og erhvervsudvikling, 
dialogen med erhvervslivet og kommunale sagsbehandling opleves som udfordringer.  

 
Vurdering 
Gentofte Kommunes placering vurderes overordnet tilfredsstillende.   

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:  

At Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter DI’s erhvervsklimaundersøgelse. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat - DI's erhvervsklimaundersøgelse 2014 
 KL's notat vedr metode 2013 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684203
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3655218
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3654891
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 Lokalt Erhvervsklima 2014 
 Kommuneark Gentofte 2014 

 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 18. september 2014 
 
2  Åbent         Beskæftigelsesplan 2015 
 
003371-2014 
 
 
Resumé 

Social & Sundhed har udarbejdet udkast til Beskæftigelsesplan 2015. Planen har efter en 

administrativ og politisk proces i foråret været i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og 

hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS) og fremlægges nu sammen med de 

indkomne høringssvar for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering samt for 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse. 

 
Baggrund 

Beskæftigelsesplan 2015 er udviklet gennem en administrativ og politisk proces. Efter en 
retningsgivende drøftelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i april, har et oplæg til planen 
været drøftet i udvalget i maj, og i juni blev målene for 2015 godkendt af udvalget. Planen har 
været i høring hos Beskæftigelsesregionen og hos Det Lokale Beskæftigelsesråd i perioden 1. juli 
til 31. august.  

Social & Sundhed udarbejder hvert år en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. 
Planen er struktureret efter de nationale beskæftigelsespolitiske mål, som 
beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2015.  

De nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2015 er: 

· Flere unge skal have en uddannelse 
· Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og 

sammenhængende indsats 
· Langtidsledigheden skal bekæmpes 
· En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne 

Beskæftigelsesregionen har fremsendt høringssvar, hvori det blandt andet vurderes, at Jobcenter 
Gentoftes beskæftigelsesplan er ”fyldestgørende og dækkende for de beskæftigelsespolitiske 
udfordringer i 2015”. Der er desuden modtaget høringssvar fra LO/FTF-gruppen i Gentofte, der har 
fremsendt begrænset høringssvar, da de fulde konsekvenser af en ny beskæftigelsesreform endnu 
ikke kendes. LO/FTF opfordrer til, at anbefalingerne fra høringssvaret til Resultatrevision 2013 
inddrages i arbejdet med beskæftigelsesplanen. Jobcenter Gentofte har blandt andet fulgt 
anbefalingen om at fokusere på ungeledighed, langtidsledighed og sikring af rette match mellem 
borger og virksomhed. 

Når budget 2015 er vedtaget, tilføjes dette til Beskæftigelsesplanen.  

Social & Sundhed vil efter planens godkendelse i Kommunalbestyrelsen udarbejde 
handlingsplaner, der konkretiserer de mål og indsatsområder, der er opridset i Beskæftigelsesplan 
2015. 

 
Vurdering 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3654898
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3654895
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684203
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Beskæftigelsesplan 2015 er en strategiplan, der angiver retningen for beskæftigelsesindsatsen i 
Gentofte i 2015, såvel den generelle som den særlige indsats, der planlægges for det kommende 
år.  

De indkomne høringssvar giver ikke anledning til justeringer eller tilføjelser til 
beskæftigelsesplanen. 

Social & Sundheds samlede vurdering er, at Beskæftigelsesplan 2015 er en ambitiøs og målrettet 
strategiplan for det kommende år. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At Beskæftigelsesplan 2015 godkendes.  

At de indkomne høringssvar tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Beskæftigelsesplan 2015 (endelig godkendelse) 
 Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2015 Gentofte Kommune (Beskæftigelsesregionen) 
 Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2015 Gentofte Kommune (LO-FTF-gruppen i LBR) 

 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 18. september 2014 
 
3  Åbent         Indstilling af repræsentant til LBR 
 
003371-2014 
 
 
Resumé 
I henhold til lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen udpege medlemmerne af Det Lokale 
Beskæftigelsesråd. Funktionsperioden træder i kraft 1. juni året efter det kommunale valgår og 
rådet skal inden for de første 14 dage af juni indkaldes til konstituerende møde. 

 
Baggrund 
Som følge af § 45 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Lov nr. 
522 af 24.6.2005), skal Kommunalbestyrelsen udpege medlemmerne af Det Lokale 
Beskæftigelsesråd for en fire-årig periode ad gangen. Funktionsperioden regnes fra den 1. juni i 
året efter det kommunale og regionale valgår.  
Sekretariatet for Det Lokale Beskæftigelsesråd har modtaget indstilling til Rådet fra Praktiserende 
Lægers Organisation (PLO), der indstiller Anne-Birgit Olsen som repræsentant. 

 
Vurdering 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3647205
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3635624
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3647290
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684203
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Social & Sundhed vurderer, at ovennævnte indstilling er i overensstemmelse med lovgivningen. 
Det anbefales derfor, at indstillingen godkendes. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
  
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At Anne-Birgit Olsen udpeges som repræsentant i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 18. september 2014 
 
4  Åbent         Status på nytteindsats 
 
003371-2014 
 
 
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. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 18. september 2014 
 
5  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
006535-2014 
 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684203
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=688117


  Side 7 af 7 
 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 18. september 2014 
 
6  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
006535-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


