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Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03. november 2014 
 
1  Åbent         Forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen for 
dagpengemodtagere 
 
003372-2014 
 
 
Resumé 
Der er i juni 2014 indgået forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere. 
Forliget er udmøntet i to lovforslag, der forventes vedtaget ultimo 2014 med virkning fra dels 5.1. 
2015, dels 1.7. 2015. De væsentligste elementer af reformen gennemgås her, mens de forventede 
konsekvenser gennemgås i vedlagte notat. 

 
Baggrund 
Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) har sammen med Venstre, Dansk 
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgået forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen 
for dagpengemodtagere i juni 2014. Der er den 26. september fremsat to lovforslag, der udmønter 
reformen: ”Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om 
arbejdsløshedsforsikring, m.v. og flere andre love” samt ”Forslag til Lov om organisering og 
understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”  

Det har været en ambition med reformen at gennemskrive lovgivningen på beskæftigelsesområdet 
og selvom reformen har fokus på indsatsen for dagpengemodtagere, medfører den ændringer på 
et bredere område. 

Blandt de væsentlige ændringer i lovforslagene kan nævnes øget virksomhedsrettet fokus, især på 
jobformidling og virksomhedsservice, en tidlig og individuel indsats i forhold til ledige, tættere 
samarbejde mellem kommuner og a-kasser, øgede krav om personligt ansvar til den ledige, flere 
frihedsgrader til kommunerne, færre regler og en reform af refusionssystemet. 

 
Vurdering 
Der lægges med lovforslagene op til en reform af indsatsen for dagpengemodtagere, men også til 
øvrige ændringer i beskæftigelsesindsatsen. De mange ændringer vil få betydning både for 
indsatsen for de ledige og for den kommunale økonomi. Til trods for, at det har været parternes 
hensigt at forenkle indsatsen og give kommunerne større frihed til at organisere sig og 
tilrettelægge indsatsen, er det Social & Sundheds vurdering, at reformen vil medføre udfordringer 
for såvel organiseringen som økonomien i kommunerne. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 

At orienteringen om en reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere tages til 
efterretning. 

 
 
 
_________________________ 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684204
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Bilag 

 Notat: Forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere 
 KLs høringssvar vedr beskæftigelsesreform okt 2014 

 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03. november 2014 
 
2  Åbent         Handlingsplaner til Beskæftigelsesplan 2015 
 
003372-2014 
 
 
Resumé 
Social & Sundhed har på baggrund af EBU´s drøftelser samt de nationale mål og retningslinjer 
henover foråret udarbejdet Beskæftigelsesplan 2015, der er blevet endelig godkendt af 
Kommunalbestyrelsen i september 2014. Frem mod januar 2015 skal der efterfølgende udarbejdes 
handlingsplaner for den konkrete udmøntning af beskæftigelsesplanens fokusområder. Social & 
Sundhed har på den baggrund udarbejdet en skabelon til handlingsplaner samt forslag til proces 
for den videre udarbejdelse, der forelægges EBU til godkendelse. 

 
Baggrund 
Social & Sundhed udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der angiver retningen for 
beskæftigelsesindsatsen i Gentofte det kommende år. Planen er struktureret efter de nationale 
beskæftigelsespolitiske mål, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2015:  
 

·         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 

 
Ovenstående fire mål - samt tilhørende fokuspunkter, der er vurderet som centrale 
omdrejningspunkter for indsatsen - har været drøftet på EBU-mødet i maj, og i juni blev målene for 
2015 godkendt af udvalget.  
 
For at sikre at beskæftigelsesplanens overordnede mål opfyldes, er der i den videre proces behov 
for, at der udarbejdes handlingsplaner, der konkretiserer indsatserne til de beskrevne fokuspunkter 
i beskæftigelsesplanen, for at sikre en systematisk opfølgning på området. 
 
Social og Sundhed har for hver af de fire mål i beskæftigelsesplanen udarbejdet en skabelon til en 
handlingsplan, der er vedlagt som bilag. For hvert fokuspunkt bliver der beskrevet en række 
konkrete indsatser hvortil der formuleres udviklingsmål, effektmål eller konkrete måltal, der 
muliggør en indsatsmæssig statusopfølgning, parallelt med budgetopfølgningen.  
 
Skabelonen lægger op til en prioritering af niveauet i de konkrete indsatser. Social og Sundhed vil - 
såfremt modellen godkendes - udarbejde oplæg til en drøftelse af niveauer, hvor der skelnes 
mellem 1. indsatser, der er omfattet af lovgivningen og 2. indsatser, der ligger ud over lovkravene.   
 
Såfremt strukturen i skabelonen godkendes af EBU foreslår Social og Sundhed følgende proces 
for den videre udarbejdelse af handlingsplanerne: 

 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3668899
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3699493
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684204
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1.    Den 3. december 2014 drøfter udvalget oplæg til prioriteringer af de konkrete niveauer i 
handlingsplanen.   
 

2.    På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. januar 2015 drøftes og 
godkendes de endelige handlingsplaner. 

 
Vurdering 

Social & Sundhed vurderer, at handlingsplanerne vil være et nyttigt redskab til at skabe overblik og 
sammenhæng mellem mål, strategier og indsatser, samt medvirke til, at man på flere niveauer - fra 
politisk niveau til medarbejderniveau - løbende vil kunne følge med i udviklingen på de forskellige 
mål og fokuspunkter i beskæftigelsesplanen.  

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
  
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 
  
At skabelon samt proces for udarbejdelse af handlingsplaner godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Skabelon til Handlingsplan 2015 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03. november 2014 
 
3  Åbent         Status på frikommuneforsøg 
 
003372-2014 
 
 
Resumé 
Frikommuneforsøgene medvirker til nytænkning og påvirker lovgivningen. Således bliver flere af 
frikommunernes forsøgsmuligheder løbende indarbejdet i lovgivningen. Samtidig betyder 
udviklingen, af måden vi løser opgaverne på i kommunen, at visse forsøgsmuligheder ikke 
længere er relevante. Derfor indstilles det, at i alt 15 forsøg udgår som frikommuneforsøg.  

 
Baggrund 
Gentofte Kommune har sammen med Gladsaxe Kommune være frikommune siden 1.1.2012. 
Frikommuneperioden slutter 31.12.2015. Dog har forsøg på skoleområdet fået tilladelse til at løbe 
frem til medio 2016. 

Efter frikommuneperiodens udløb skal forsøgene evalueres, således at evalueringerne foreligger 
inden sommerferien 2016.  

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3698897
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684204
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Frikommunerne har argumenteret for, at frikommuneforsøgene får lov til at fortsætte også efter 
31.12.2015, indtil Folketinget har haft mulighed for at tage stilling til, om forsøgene giver anledning 
til ændring af lovgivning for alle kommuner. I økonomiaftalen 2015 mellem KL og regeringen 
fremgår det på den baggrund, at regeringen vil søge tilslutning til, at igangværende 
frikommuneforsøg kan videreføres efter evalueringen medio 2016 og frem til medio 2017 for at 
undgå at stoppe forsøg, som frikommunerne ønsker at fortsætte. I denne periode kan folketinget 
tage stilling til, hvordan forsøgsresultaterne eventuelt skal påvirke lovgivningen for alle kommuner.  
Regeringen har fremsat lovforslag om forlængelse af frikommuneperioden d. 8. oktober 2014. 
Loven forventes vedtages primo december.  

I Økonomiaftalen 2015 fremgår også, at regeringen og KL i efteråret 2014 drøfter en fornyelse af 
frikommunekonceptet med henblik på den nærmere udformning af et nyt frikommuneforsøg. Pt. 
gennemfører Rambøll/BDO en evaluering af rammerne for den nuværende frikommuneordning på 
vegne af Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. Evalueringens resultater bidrager til 
udformningen af et nyt frikommuneforsøg. Den endelige evalueringsrapport foreligger i december 
2014. 

 
Vurdering 
Frikommunerne kunne søge om forsøg i perioden 1.1.2012 til 1.1.2014. Gentofte Kommune søgte i 
denne periode om 56 forsøg hvoraf 16 blev afslået.  

Flere af de idéer og forsøg som frikommunerne har søgt om har bidraget til nytænkning og 
udvikling af nye løsninger og indgår således i Folkeskolereformen, Kontanthjælpsreformen og 
udspillet til Beskæftigelsesreform. Samtidig betyder ny lovgivning dog også, at der på særligt 
beskæftigelsesområdet indføres nye form- og proceskrav, der vanskeliggør en meningsfuld 
gennemførelse af forsøgene. Desuden kan den øvrige udvikling på området påvirke forsøgene 
således, at det ikke er sikkert, det længere er hensigtsmæssigt at gennemføre forsøgene. Derfor 
vurderer administrationen løbende, om frikommuneforsøg bør udgå og indstiller herom til 
Kommunalbestyrelsen. Forsøg der udgår, evalueres ikke.  

De tilbageværende frikommuneforsøg fremgår af bilag 2.  

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område vurderes det, at følgende forsøg skal udgå. 
Begrundelser herfor fremgår af bilag 1. 

·         Fleksibelt og individuelt tilrettelagt forløb 
·         Seniorjob i private virksomheder 
·         Smart og smidig administration af transportbevillinger og  –udbetalinger 
·         Fælles modtagelse for Jobcenter og Ydelsescenter 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 

1. At orienteringen tages til efterretning. 

2. At ovenstående forsøg for udvalgets område udgår som frikommuneforsøg. 

 
 
 
_________________________ 
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Bilag 
 Bilag 1: Status på frikommuneforsøg november 2014 
 Bilag 2: Oversigt der løbende opdateres 

 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03. november 2014 
 
4  Åbent         Dialog med erhvervslivet og arbejdsmarkedets organisationer 
 
003372-2014 
 
 
Resumé 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har sammen med Kommunalbestyrelsen afholdt dialogmøde 
med Erhvervslivet. Formålet med mødet var, at få inspiration til arbejdet med videreudviklingen af 
erhvervslivets vilkår i Gentofte Kommune Dialogmødet blev afholdt den 18. september 2014 på 
Vilvorde kursus- og konferencecenter. 

 
Baggrund 
På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 26.06.14 besluttede udvalget at gennemføre 
et dialogmøde med erhvervslivet med henblik på at få input til tilrettelæggelse af dialogen med 
erhvervslivet og drøfte, hvilke forhold erhvervslivet finder særligt væsentlige i dialogen med 
kommunen. 

Social & Sundhed har udarbejdet en opsamling fra dialogmødet, hvor de forskellige indspil er 
struktureret emnevist. Opsamlingen forelægges til godkendelse m.h.p. at danne grundlag for 
udarbejdelse af forslag til tilrettelæggelse af den fremtidige dialog med erhvervslivet. 

 
Vurdering 
Det er Social & Sundheds vurdering, at den udarbejdede opsamling giver et dækkende billede af 
indspillende fra dialogmødet. 

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

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat: Dialog med erhvervs- og arbejdsmarkedets organisationer 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03. november 2014 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3697887
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3699571
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684204
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3704650
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5  Åbent         Økonomisk rapportering pr. 30. september 2014 
 
030551-2014 
 
 
Resumé 

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug for årets første 9 måneder samt en opfølgning på de 
centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering for 3. kvartal 2014 til 
godkendelse. 

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i november 2014 og oversendes herefter til 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til 
fagudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af 
halvårsregnskab m.m. 

 
Baggrund 
Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger 
af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle 
situation/udvikling. 

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne 
tillægsbevillinger og overførsler fra 2013. 

Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en 
generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet. 

 
Vurdering 
I denne økonomiske rapportering pr. 3. kvartal 2014 søges samlet set tillægsbevillinger med en 
forbedring på 5,2 mio. kr. 
 
 
De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er følgende: 
  

Driftsudgifter (serviceudgifter) 

På serviceområdet forventes der i forhold til det gældende budget nettomerudgifter på 6,6 mio. kr. 
Merudgifterne vedrørende bl.a. snerydning, udgifter til anbringelser, forebyggelse og aflastning på 
børneområdet, mindreindtægter for salg af plejehjemspladser og øget genoptræningsaktivitet på 
Tranehaven samt færre indtægter på byggetilladelser. 

På serviceområdet er der mindreudgifter til bl.a. PAU-elever, længerevarende sociale botilbud, ny 
ungdomsuddannelse, merindtægter vedr. bostøtter, hjemmeplejen, og mindreforbrug til 
folkeoplysende voksenundervisning. 

Driftsudgifter (øvrige udgifter) 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=714488
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Der forventes samlet nettomindreudgifter på 4,2 mio. kr. 
På Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget område er der mindreudgifter vedr. førtidspensioner og 
en række af beskæftigelsesudgifterne til gengæld forventes der merudgifter vedr. kontanthjælp og 
sygedagpenge. 

Finansiering (skatter/nettorenter) 

Der forventes øgede forskerskatteindtægter og lavere renteindtægter, som samlet forbedrer 
økonomien med netto 3,7 mio. kr. 
På socialområdets område forventes merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af 
sygehusområdet. 

 
Indstilling 

Økonomi indstiller: 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, 
Kultur- og Fritidsudvalget samt Socialudvalget: 

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 3. kvartal 2014 oversendes til 
godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Økonomisk rapportering pr. 30. september 2014 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03. november 2014 
 
6  Åbent         Status på udvalgte nøgletal 
 
003372-2014 
 
 
Resumé 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket at få en status på udvalgte nøgletal.  I 
forlængelse heraf udarbejdes der én gang i kvartalet en opdateret statusoversigt. 

 
Baggrund 
Jobcenter Gentofte har udarbejdet en status på udvalgte nøgletal, som viser den generelle 
ledighedsudvikling, udviklingen for de målgrupper, som modtager en offentlig forsørgelsesydelse, 
udviklingen i de virksomhedsrettede tilbud, samt status på måltallene for Beskæftigelsesplan 2014. 
Statusoversigten bliver opdateret én gang i kvartalet. 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3705192
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684204
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Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:  

At Status på udvalgte nøgletal tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Status på udvalgte nøgletal 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03. november 2014 
 
7  Åbent         Status på nytteindsats 
 
003372-2014 
 
 
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 03. november 2014 
 
8  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3698941
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684204
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006538-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03. november 2014 
 
9  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
006538-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=688120

