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Side 3

1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Flere i arbejde eller 
uddannelse
 
Sags ID: EMN-2018-05296

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse forelægges Erhvervs-
, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kommissoriet behandles i Erhvervs-, Beskæftigelses- 
og Integrationsudvalget på et fællesmøde den 17. december 2018 og derefter på 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i januar 2019.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. oktober 2019, dagsordenens punkt 11, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse. 

Søren B. Heisel og Marianne Zangenberg blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet. Søren B. Heisel og Marianne Zangenberg har i samarbejde med forvaltningen 
udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.

Danmark er i højkonjunktur, og ledigheden har været faldende. Samtidig ses en tendens til, at 
andelen af langtidsledige borgere stiger. I Gentofte er billedet, at der er borgere uden job, som er 
parate til at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode, men som samtidig har en profil, 
der gør, at de – statistisk set – har en forhøjet risiko for at blive langtidsledige. I Gentofte er det 
især borgere over 50 år, kvindelige flygtninge og familiesammenførte samt unge under 30 år 
herunder dimittender. 

Gentofte har gode erfaringer med at få ledige i arbejde, men ønsker samtidig at få nye vinkler og 
perspektiver på, hvordan vi kan udvikle indsatsen med at få borgere i risiko for at ende i 
langtidsledighed i arbejde eller uddannelse. 

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 borgere.

Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere.
Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt april 2019 og afsluttet marts 2020.

Indstilling
Søren B. Heisel, Marianne Zangenberg og Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen:

At udkast til kommissorium vedtages. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Udkast - Kommissorium opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse (2567521 - EMN-
2018-05296)
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2. Identifikation af interesserede borgere - Flere i arbejde eller uddannelse (2566078 - EMN-
2018-05296)

2 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget FN's 17 Verdensmål i 
Gentofte
 
Sags ID: EMN-2018-05432

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte forelægges Teknik- og 
Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget. 

Kommissoriet behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre, 
Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget på et fællesmøde den 
17. december 2018 og derefter på Kommunalbestyrelsens møde 28. januar 2019.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 29. oktober 2018, dagsordenens 
12, at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget FN’s 17 Verdensmål i Gentofte.  

Kristine Kryger og Karen Riis Kjølbye blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet. Kristine Kryger og Karen Riis Kjølbye har i samarbejde med forvaltningen 
udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.
 
Med opgaveudvalget vil Kommunalbestyrelsen skabe større kendskab, engagement og handling i 
forhold til FN’s verdensmål i Gentofte, så verdensmålene bliver løftestang til endnu mere 
bæredygtig udvikling.

Kommunalbestyrelsen ønsker med fokus på verdensmålene, at:
 skabe dialog om og forståelse for, hvordan vi hver især konkret kan bidrage mere til en 

bæredygtig udvikling lokalt og dermed også globalt.
 engagere en bred gruppe af interessenter og skabe yderligere handling, engagement og 

partnerskaber lokalt.
 sikre gode rammer for, at bæredygtig udvikling får fokus og løbende tænkes ind i kommunens 

konkrete aktiviteter, politikker, strategier, mv.

Opgaveudvalgets opgaver er at:
1. Etablere et overblik over hvilke type aktiviteter, der allerede er i gang i Gentofte, og komme 

med anbefalinger til hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt.

2. Skabe øget kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene konkret og lokalt 
i Gentofte, fx ved at:

 identificere interessenter og initiere mulige partnerskaber, der har særligt potentiale 
 udvikle og kommunikere en motiverende fortælling om verdensmålene 
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 afvikle eller initiere dialog, aktiviteter og events, der kan understøtte lokale 
bæredygtige resultater i Gentofte

3. Komme med forslag til, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at 
tænke bæredygtig udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer mv. 

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 borgere.

Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere. 

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 2. kvartal 2019 og afsluttet 2. kvartal 2020.

Indstilling
Kristine Kryger, Karen Riis Kjølbye og Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre, Social- og 
Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til kommissorium vedtages. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Udkast kommissorium FNs verdensmål i Gentofte (2546503 - EMN-2018-05432)
2. Identifikation af interesserede borgere - FN's verdensmål i Gentofte (2563065 - EMN-2018-
05432)
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET

Flere i arbejde eller uddannelse

1. BAGGRUND OG FORMÅL

Det er en landspolitisk såvel som en kommunalpolitisk ambition, at langt flere borgere, der i dag står uden for 

arbejdsmarkedet, skal i arbejde eller uddannelse og dermed kunne forsørge sig selv. Det har en værdi for det enkelte 

menneske, og det har en værdi for samfundet som helhed. 

Danmark er i højkonjunktur og har igennem flere år haft økonomisk vækst. Der er høj beskæftigelse, som gør, at færre

og færre personer står uden arbejde. Virksomhedernes muligheder for at vækste er blandt andet afhængig af, om 

virksomhederne er i stand til at kunne rekruttere de nødvendige medarbejdere. Der er virksomheder og hele brancher, 

der udtrykker, at de mangler arbejdskraft. Samtidig ses en tendens til, at andelen af langtidsledige borgere stiger, og 

der er fortsat borgere, der står uden arbejde og er i risiko for at ende som langtidsledige. 

I Gentofte er billedet, at der er borgere uden job, som er parate til at kunne komme i arbejde inden for en kortere 

periode, men som samtidig har en profil, der gør, at der – statistisk set - er en forhøjet risiko for at ende i 

langtidsledighed. I Gentofte gælder det særligt de ledige borgere over 50 år samt kvindelige flygtninge og 

familiesammenførte, som har en begrænset erfaring med at være en del af arbejdsmarkedet. En forklaring kan blandt 

andet være, at de jobmål, som den enkelte har, ligger indenfor områder med mindre gode jobmuligheder og dermed 

ikke i særlig høj grad er efterspurgte af erhvervslivet. 

Derudover ses en tendens til, at ledighedsperioden for de unge under 30 år stiger, herunder blandt de nyuddannede

dimittender.

Gentofte Kommune har i perioden 2019 – 2024 prioriteret at afsætte midler til at styrke den beskæftigelsesrettede 

indsats ved at give de ledige borgere en intensiveret og tidlig virksomhedsrettet indsats med et samtidig fokus på at 

sikre, at borgeren bliver i beskæftigelse eller uddannelse, når borgeren er kommet på vej.

Vi har gode erfaringer med at få ledige borgere i arbejde, men ønsker nye vinkler og perspektiver på, hvordan vi kan 

udvikle på indsatsen for at få borgere, som er i risiko for at ende i langtidsledighed, i arbejde eller uddannelse. Derfor 

ønsker Kommunalbestyrelsen at nedsætte et opgaveudvalg, der skal rådgive om, hvad der skal til for, at kommune, 

virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan hjælpe flere i ordinært arbejde eller uddannelse. 

2. UDVALGETS OPGAVER

Opgaveudvalget skal komme med ideer og anbefalinger til metoder og pege på konkrete initiativer, der skal hjælpe 

målgrupperne i ordinært arbejde eller uddannelse. 

Målgrupperne er:

 Ledige på dagpenge og kontanthjælp i alderen 50+

 Kvindelige flygtninge og familiesammenførte

 Unge under 30 år og nyuddannede dimittender.

Opgaveudvalget skal blandt andet afdække og drøfte:
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 Nye veje og metoder til at arbejde med støtte til karriereskifte, når nye kompetencer skal i spil eller udvikles 

 Idéer til konkrete indsatser og tiltag, der støtter de enkelte målgrupper i at komme i job eller uddannelse

 Idéer og metoder til at inddrage netværk og civilsamfund. 

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i henhold 

til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen

10 borgere fordelt således:

 2 borgere, som har erfaring som arbejdsgiver 

 2 kvinder med baggrund som flygtning eller familiesammenført, som har erfaring med at være jobsøgende

 2 borgere, som har erfaring med karriereskifte efter det fyldte 50. år

 2 borgere i alderen under 30 år, som har erfaring med at være uddannelsessøgende eller jobsøgende efter 
endt uddannelse

 1 borger, som har erfaring med ledelse eller undervisning på et efteruddannelsescenter

 1 borger, som har erfaring med at arbejde indenfor rekrutteringsbranchen. 

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget. 

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Social & Sundhed.

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 

Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige 

opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner, mv., der ikke er medlemmer af udvalget 

i udvalgets opgave.

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere
de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, 
samt hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven. 

5. TIDSPLAN 

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 2. kvartal 2019 og afsluttes i 3. kvartal 2020.

6. ØKONOMI 
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Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
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Identifikation af interesserede borgere 

I forbindelse med nedsættelse af opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse vil der, såfremt 

kommissoriet godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalget. 

På baggrund af de generelle behandlinger i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 og d. 20. juni 2016

vil der blive annonceret i Villabyerne, således at borgerne bliver opmærksomme på muligheden for at 

melde sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalgets arbejde, og der vil blive lavet opslag på 

gentofte.dk, så interesserede borgere kan læse mere om opgaveudvalget her. Der suppleres med brug af 

netværk, øvrige hjemmesider, sociale medier, intranet, Gentofte Lige Nu, pressemeddelelser og plakater alt 

efter hvilke kompetencer, som ønskes engageret i udvalgets arbejde.

Flere i arbejde eller uddannelse

Annonce i Villabyerne Fælles annonce for seks nye udvalg

Pressemeddelelse til Villabyerne Fælles pressemeddelelse for alle seks udvalg

Gentofte Lige Nu Fælles annonce (GLN februar)

Hjemmesider Gentofte.dk

Sociale medier
Gentofte Kommunes Facebook side
Gentofte Kommunes LinkedIn side

Gentofte Platformen Forside nyhed

Netværk Diverse netværk
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET

FN’s verdensmål i Gentofte

1. BAGGRUND OG FORMÅL

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 2030-dagsordenen og de tilhørende 17 verdensmål for en bæredygtig 
udvikling. Visionen er en verden i balance – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Verdensmålene indeholder både en 
international, national og lokal dimension og spænder bredt. De handler om fx uddannelse, sundhed og trivsel, klima, 
ansvarligt forbrug og produktion, og der er derfor også tale om en dagsorden, der appellerer til mange forskellige 
aktører.

I Gentofte arbejder vi med at skabe lokal bæredygtig udvikling i godt samspil mellem kommune, virksomheder, 
organisationer og borgere i alle aldre. Og vores konkrete handlinger i hverdagen – store som små – har tilsammen stor 
betydning for bæredygtig udvikling, både lokalt i vores egen kommune og globalt.

Med opgaveudvalget vil Kommunalbestyrelsen skabe større kendskab, engagement og handling i forhold til FN’s 
verdensmål i Gentofte, så verdensmålene bliver løftestang til endnu mere bæredygtig udvikling.

Kommunalbestyrelsen ønsker med fokus på verdensmålene, at:

 skabe dialog om og forståelse for, hvordan vi hver især konkret kan bidrage mere til en bæredygtig udvikling
lokalt og dermed også globalt.

 engagere en bred gruppe af interessenter og skabe yderligere handling, engagement og partnerskaber lokalt.

 sikre gode rammer for, at bæredygtig udvikling får fokus og løbende tænkes ind i kommunens konkrete 
aktiviteter, politikker, strategier, mv.

For at skabe et fælles afsæt for opgaveudvalgets drøftelser kortlægges, hvordan Gentofte Kommune allerede i dag 
bidrager til verdensmålene. Kortlægningen kvalificeres med perspektiver fra opgaveudvalget og vil være et 
udgangspunkt for opgaveudvalgets arbejde. 

2. UDVALGETS OPGAVER

Opgaveudvalget skal:

1. Etablere et overblik over hvilke type aktiviteter, der allerede er i gang i Gentofte, og komme med anbefalinger 

til hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt.

2. Skabe øget kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene konkret og lokalt i Gentofte, fx ved 

at:

 identificere interessenter og initiere mulige partnerskaber, der har særligt potentiale 

 udvikle og kommunikere en motiverende fortælling om verdensmålene

 afvikle eller initiere dialog, aktiviteter og events, der kan understøtte lokale bæredygtige resultater i 

Gentofte

3. Komme med forslag til, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at tænke bæredygtig 
udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer mv.



GENTOFTE KOMMUNE Udkast

2

Opgaveudvalget skal ikke opstille nye konkrete målsætninger eller kataloger med konkrete handlinger for opfyldelse af 
hvert enkelt verdensmål. Sådanne målsætninger er og vil løbende være en del af de planer, politikker og strategier, der 
gælder for de enkelte områder, fx inden for bæredygtighedsstrategi, klimaplan, sundhedspolitik, uddannelse mv.

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget,

Ældre, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-,

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes 

styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5  medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

10 borgere fordelt således:

 4 borgere med lyst til aktivt at arbejde med at udbrede kendskabet til verdensmålene og skabe mere 
bæredygtig udvikling lokalt i Gentofte, herunder 2 unge.

 2 borgere med erfaring fra virksomheders arbejde med bæredygtig udvikling.

 2 borgere med erfaring fra arbejdet for bæredygtig udvikling – fx i forenings- og skoleregi.

 2 borgere med erfaring med at skabe engagement og netværk på tværs af organisationer og borgergrupper.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget. 

Sekretariatsbetjeningen koordineres af vicekommunaldirektøren.

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM

Udvalgets arbejde er i sig selv et skridt på vejen til at udbrede kendskabet til FN’s verdensmål, og udvalgets 

medlemmer forventes at have en væsentlig og aktiv rolle i arbejdet med at skabe handling, engagement og nye 

partnerskaber.

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 
Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de 
øvrige opgaveudvalg herunder opgaveudvalget ’Det internationale i Gentofte’ og de stående udvalgs arbejder. 

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan. 

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af 
udvalget. Udvalget kan endvidere særligt overveje, hvordan det kan inddrage børn og unge i arbejdet.

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere 
de tiltag, som opgaveudvalget foreslår. 

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, 
samt hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.

5. TIDSPLAN 
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Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 2. kvartal 2019 og afsluttes i 2. kvartal 2020. Denne periode kan forlænges ved 

behov og efter forelagt opsamling, evaluering og beskrivelse af opgaveudvalgets næste skridt.

6. ØKONOMI

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
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Gentofte Kommune, Opgaveudvalg FN’s verdensmål i Gentofte                                                    december 2018
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Identifikation af interesserede borgere 

I forbindelse med nedsættelse af opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte vil der, såfremt kommissoriet

godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalget. 

På baggrund af de generelle behandlinger i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 og d. 20. juni 2016

vil der blive annonceret i Villabyerne, således at borgerne bliver opmærksomme på muligheden for at 

melde sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalgets arbejde, og der vil blive lavet opslag på 

gentofte.dk, så interesserede borgere kan læse mere om opgaveudvalget her. Der suppleres med brug af 

netværk, øvrige hjemmesider, sociale medier, intranet, Gentofte Lige Nu, pressemeddelelser og plakater alt 

efter, hvilke kompetencer som ønskes engageret i udvalgets arbejde.

FN’s verdensmål i Gentofte

Annonce i Villabyerne Annonce

Pressemeddelelse til 
Villabyerne

Pressemeddelelse

Gentofte Lige Nu Fælles annonce for seks opgaveudvalg i Gentofte Lige Nu (februar)

Hjemmesider Gentofte.dk, baeredygtigtgentofte.dk

Sociale medier
Gentofte Kommunes Facebook side, Gentofte Kommunes LinkedIn side, 
Gentoftes Kommunes Facebook side - Bæredygtigt Gentofte.

Gentofte Platformen Gentofte Platformen forside nyhed

Plakater Plakater på fx biblioteker

Netværk
Diverse netværk – fx på skoler, foreninger, virksomheder mfl. målrettet 
kompetencerne.
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