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Side 2

1 (Åben) Indsatser i erhvervspolitikkens handleplan
Sags ID: EMN-2017-04986
Resumé
Vedlagt er et notat med forslag til, hvordan indsatsen ’Strategi for markedsføring af eksisterende
og fremtidige tilbud’ i erhvervspolitikkens handleplan kan udmøntes. Erhvervspolitikken med
handleplan er et resultat af arbejdet i Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune og
vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
Gentofte er blandt de førende i landet i forhold til at skabe nye virksomheder. Og det skal
kommunen fortsat være. Samtidig er der mange af de nystartede virksomheder, der ikke vækster.
Derfor er det en målsætning i erhvervspolitikken, at flere nystartede og etablerede virksomheder
vokser.
Virksomhederne kan i deres forretningsudvikling og vejen til vækst have gavn af adgang til
rådgivning, sparring, netværk og risikovillig kapital. Og erfaringerne viser, at virksomhederne også
efterspørger dette. Gentofte har en bred vifte af tilbud til opstart, etablering og forretningsudvikling
gennem både den lokale og specialiserede erhvervsservice og med Væksthus Hovedstaden som
operatør.
Med indsatsen ’Strategi for markedsføring af eksisterende og fremtidige tilbud’ under det
strategiske spor ”Virksomheder i udvikling” sigtes efter, at virksomhederne i højere grad får gavn af
de tilbud, der allerede eksisterer. Effekten for virksomhederne skulle dermed gerne være øget
vækst. Samtidig vil flere af initiativerne i strategien give mere viden om, hvad Gentoftes
virksomheder efterspørger af rådgivning, sparring og netværk, så tilbuddene kan målrettes de
lokale virksomhedernes efterspørgsel.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
At drøfte og godkende forslag til udmøntning af indsatsen ’Strategi for markedsføring af
eksisterende og fremtidige tilbud’.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Vedtaget.
Bilag
1. Erhvervspolitikkens handleplan - Markedsføring af eksisterende og fremtidige tilbud
(2031230 - EMN-2017-04986)
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2 (Åben) Den virksomhedsrettede indsats
Sags ID: EMN-2017-04371
Resumé
Den virksomhedsrettede indsats handler både om at understøtte virksomhederne med at rekruttere
arbejdskraft og om at samarbejde med virksomhederne om det sociale ansvar med at få ledige i
arbejde. Vedlagte notat giver en status på den virksomhedsrettede indsats.

Baggrund
Med beskæftigelsesreformen blev der sat et fokus på at styrke jobcentrenes virksomservice
gennem tre spor: Virksomhedernes rekrutteringsbehov, uddannelse- og opkvalificering og hjælp til
at fastholde sygemeldte medarbejdere.
Endvidere ses den virksomhedsrettede indsats og aktivering som krumtappen i
beskæftigelsesindsatsen, hvor de ledige får mulighed for at afprøve og udvikle deres kompetencer
i reelle arbejdssituationer. Den virksomhedsrettede indsats bliver dermed en trædesten på vejen til
ordinær beskæftigelse.
Kontakt og samarbejde med virksomheder har en betydende faktor for Jobcenterets arbejde.
Derfor har Social & Sundhed udarbejdet vedlagte notat, der giver et billede af den
virksomhedsrettede indsats og resultaterne heraf.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
At notat om den virksomhedsrettede indsats drøftes i forhold til de aktuelle indsatser.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.
Bilag
1. Den virksomhedsrettede indsats (1981749 - EMN-2017-04371)

3 (Åben) Beskæftigelsesplan 2018
Sags ID: EMN-2017-04519
Resumé
Social & Sundhed udarbejder hvert år en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats.
Planen er en strategiplan, der angiver retningen og rammerne for beskæftigelsesindsatsen i
Gentofte. Planen er struktureret efter de nationale beskæftigelsespolitiske mål, som
beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2018. Oplæg til planen forelægges Erhvervs- og
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Beskæftigelsesudvalget for en nærmere drøftelse af den overordnede retning i
beskæftigelsesindsatsen.

Baggrund
Beskæftigelsesplanen er Gentofte Kommunes strategiske plan for beskæftigelsesindsatsen i 2018.
Med udgangspunkt i de fem nationale mål, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2018,
beskriver planen de strategiske fokusområder, som særligt kendetegner de beskæftigelsespolitiske
udfordringer og vilkår i Gentofte kommune. Planen er tilrettelagt på baggrund af de hidtidige
erfaringer og resultater af den beskæftigelsesrettede indsats, de lovgivningsmæssige betingelser
samt på tendenser og prognoser for udviklingen på arbejdsmarkedet i de kommende år.
De nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2018 er:






Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig
forsørgelse.
Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate
bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Social & Sundhed har for hvert nationalt mål formuleret et resultatmål og en række fokuspunkter
for indsatsen.
Siden 2015 har mange af de tidligere form- og proceskrav til udformningen af

Beskæftigelsesplanen været afskaffet. Der er således ingen krav om kvantitative mål på
de fem nationale mål for 2018. Beskæftigelsesplanen skal desuden udelukkende sendes
til det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR Hovedstaden) til orientering.
Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
At Oplæg til Beskæftigelsesplan 2018 drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet idet det bemærkes, at der også i beskæftigelsesplanen for 2018 ønskes fastholdt
et mål for indsatsen i forhold til de unge.
Bilag
1. Oplæg til Beskæftigelsesplan 2018 (2058525 - EMN-2017-04519)
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4 (Åben) Kvartalsrapportering
Sags ID: EMN-2017-05186
Resumé
Som en del af den nye politiske arbejdsform er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal
skal have en afrapportering som supplement til den ordinære 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- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
At kvartalsrapporteringen drøftes og tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Bilag
1. Kvartalsrapportering EBU - november 2017 (2058522 - EMN-2017-05186)
2. Nøgletalsbilag - EBU november 2017 (2048809 - EMN-2017-05186)

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2016-04959

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
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Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Søren Heisel takkede udvalget for
det gode samarbejde og for de flotte resultater, som blandt andet kan ses af
kvartalsrapporteringen.
Bilag

6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2017-04702
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