
 

 GENTOFTE KOMMUNE 
  

 

 

/  GENTOFTE KOMMUNE 

 
 

 

 
Dagsorden til  

møde i 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget  

 
Mødetidspunkt 16-11-2020 17:00 

Mødeafholdelse Rådssalen 
 

 

 
  



 

Side 2 

Indholdsfortegnelse 
 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

 

16-11-2020 17:00 

 

 

1 (Åben) Beskæftigelsesindsatsen 2020 .......................................................................... 3 

Offentlig titel  ............................................................................................................. 3 

2 (Åben) Beskæftigelsesplan 2021 - 2022 ........................................................................ 4 

Offentlig titel  ............................................................................................................. 4 

3 (Åben) Erhvervskonference ......................................................................................... 5 

Offentlig titel  ............................................................................................................. 5 

4 (Åben) Kvartalsrapportering ........................................................................................ 6 

Offentlig titel  ............................................................................................................. 6 

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  ........... 7 

Offentlig titel  ............................................................................................................. 7 

6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne ......... 7 

Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .. 7 

 

  



 

Side 3 

1 (Åben) Beskæftigelsesindsatsen 2020  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-05460 

 

Resumé 
Ledighedsniveauet og beskæftigelsesindsatsen har i 2020 i høj grad været præget af corona-
pandemien. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget får med vedlagte notat et indblik i 
beskæftigelsesindsatsen i 2020.  

 
Baggrund 
Ved årets start tegnede 2020 til at følge tidligere års tendenser med en høj beskæftigelse 
og et arbejdsmarkedet, der kaldte på arbejdskraft. Det billede blev markant ændret i marts, 
da corona-pandemien indtraf med den konsekvens, at store dele af samfundet i en periode 
blev lukket ned og med et ændret arbejdsmarked og en højere ledighed som følge. 
Gentofte er en af de kommuner i Danmark, der har oplevet den største stigning i antallet af 
jobparate ledige. Ledighedsniveauet blandt borgere med en rehabiliterende indsats har 
ikke været påvirket væsentligt af corona-pandemien. Dog har perioden med nedlukningen 
af samfundet påvirket indsatsen for mange af de udsatte borgere. 
Corona-pandemien betød også, at jobcentrenes beskæftigelsesindsats blev delvis 
suspenderet i en periode i foråret, hvor blandt andet samtaler, indsatser og fysiske møder 
blev sat i bero.  
Indsatsen med at hjælpe de ledige i arbejde eller uddannelse i 2020 har i høj grad været 
præget af corona-pandemien og adskilt sig fra ’plejer’. Det har været et år, hvor kontakt, 
samarbejdsrelationer og kommunikation både med borgerne og internt blev udfordret, og 
hvor der skulle tænkes nyt. Det har blandt andet handlet om at omlægge kontakten og 
indsatser til i højere grad at foregå digitalt eller telefonisk for at forebygge smittespredning 
af COVID-19.   
Vedlagte notat giver et indblik i beskæftigelsesindsatsen igennem 2020, og hvad der har 
præget indsatsen for de forskellige målgrupper. 
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At notatet tages til efterretning. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
 Dato: 16-11-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
1. Notat om beskæftigelsesindsatsen 2020 (3642339 - EMN-2020-05460) 
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2 (Åben) Beskæftigelsesplan 2021 - 2022  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-04932 

 

Resumé 
Beskæftigelsesplanen er Gentofte Kommunes strategiske plan, der angiver retningen og rammen 
for beskæftigelsesindsatsen i Gentofte. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har 
besluttet, at beskæftigelsesplanen skal følge kommunens 2-årige budgetperiode og gælde for 
2021 - 2022. 
 
Planen forelægges Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med henblik på 
godkendelse. 
 

 
Baggrund 
Beskæftigelsesplanen er Gentofte Kommunes strategiske plan, der angiver retningen og rammen 
for beskæftigelsesindsatsen i Gentofte.  
 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har besluttet, at beskæftigelsesplanen skal 
følge kommunens 2-årige budgetperiode og gælde for 2021 - 2022. Planen vil blive revideret, hvis 
den beskæftigelsesmæssige situation ændres, eller nye nationale beskæftigelsespolitiske mål 
bliver meldt ud. 

Med afsæt i de mål, som beskæftigelsesministeren har meldt ud for 2021 og de lokale 
tendenser på beskæftigelsesområdet, har Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget ved mødet den 17. august 2020 udpeget 6 indsatsområder, der skal 
danne rammen for kommunens beskæftigelsesindsats i 2021 og 2022. Medarbejdere har 
efterfølgende givet inputs til målsætninger og mål ved en række interne workshops. 

Planen er tilrettelagt på baggrund af hidtidige erfaringer og resultater af den 
beskæftigelsesrettede indsats, de lovgivningsmæssige betingelser samt på tendenser og 
prognoser for udviklingen på arbejdsmarkedet i de kommende år.  
Indsatsområderne er: 

 Virksomheder skal have den efterspurgte arbejdskraft 
 Ledige skal opkvalificeres 

 Unge skal i arbejde eller uddannelse 

 Flygtninge- og familiesammenførte skal være selvforsørgende 

 Borgere med handicap og funktionsnedsættelser skal i arbejde 

 Alle borgere skal behandles værdigt 

 

 
Forvaltningen har på baggrund af de interne workshops formuleret en række målsætninger og mål 
for hvert indsatsområde. 
 

I forbindelse med budgetaftale 2021 – 2022 er det besluttet at nedsætte opgaveudvalget ’værdighed i 

sagsbehandlingen’. Formålet med opgaveudvalget er, at vi i samspil med borgerne kvalificerer og udfolder 

indsatsområdet ’alle borgere skal behandles værdigt’ i en lokal kontekst og får etableret et grundlag for 

målopfølgning. Opgaveudvalget påbegyndes 1. kvartal 2021 og afsluttes i 2. kvartal 2021. 

 

 



 

Side 5 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 

At beskæftigelsesplan 2021 - 2022 godkendes. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
 Dato: 16-11-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
1. Beskæftigelsesplan 2021 - 2022 (3630693 - EMN-2020-04932) 

 

3 (Åben) Erhvervskonference  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-05544 

 

Resumé 
Erhvervskonferencen 2020 skulle have været afholdt den 25. november. Dette blev grundet 
COVID-19-situationen udsat. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal tage stilling 
til nyt tidspunkt for en erhvervskonference. 

 
Baggrund 
Det var planlagt, at der som tidligere år skulle afholdes en erhvervskonference i 2020. 
Erhvervskonference var planlagt til at blive afholdt den 25. november 2020.  
 
Ultimo september blev det i lyset af COVID-19-situationen besluttet at udsætte dette års 
erhvervskonference blandt andet grundet den usikre udvikling i smittetal og myndighedernes 
generelle anbefalinger om at afholde større arrangementer.  
 
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, hvornår det igen vil være muligt at afholde 
en erhvervskonference i stil med de tidligere afholdte erhvervskonferencer.  
 
Det foreslås derfor, at der afholdes et erhvervsarrangement med deltagelse af 
virksomhedsledere/ejere, medlemmer af kommunalbestyrelsen, Erhvervshus Hovedstaden samt 
nøglepersoner fra kommunens opgaveområder i ultimo september/primo oktober 2021.  
 
Erhvervsarrangementet vil blive afviklet i en form, der er muligt på det givne tidspunkt. 
 
Formålene skal fortsat være, at erhvervsarrangementet bidrager til at udvikle den dialog, der er 
mellem virksomheder og kommunens politikere, embedsmænd og Erhvervshus Hovedstaden samt 
sætter et aktuelt erhvervstema på dagsordenen.  
 

 

Indstilling 
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Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At godkende, at der afvikles et erhvervsarrangement i september/oktober 2021. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
 Dato: 16-11-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

4 (Åben) Kvartalsrapportering  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-05655 

 

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. 
 
Som en del af de stående udvalgs opgave med at følge udviklingen på udvalgets ressortområde 
indeholder denne kvartalsrapportering en statusopfølgning på realisering af de politikker, strategier 
m.v., som Kommunalbestyrelsen har vedtaget på baggrund af anbefalinger fra opgaveudvalg. 
Opfølgningerne er en del af kvartalsrapporteringerne i de udvalg, opgaveudvalget oprindeligt var 
nedsat under. Efter udvalgsbehandlingen sendes opfølgningerne til borgermedlemmerne af de 
oprindelige opgaveudvalg. I denne kvartalsrapport følges op på følgende opgaveudvalg: 

 En ny udskoling – MIT Campus Gentofte 
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At kvartalsrapporteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
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 Dato: 16-11-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapport EBI - november 2020 tilrettet  (3668239 - EMN-2020-05655) 

2. EBI nøgletalsbilag - november 2020 (3663644 - EMN-2020-05655) 

3. En ny Udskoling opfølgning opgaveudvalg 2. kvartal 2020 (3658737 - EMN-2020-05655) 

 

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02220 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
 Dato: 16-11-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 

Sags ID: EMN-2020-02220 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 
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Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
 Dato: 16-11-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
 
. 
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