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1 (Åben) Ungeindsatsen
 
Sags ID: EMN-2018-02754

Resumé
Nærværende notat giver en status på udvikling og resultater af kommunens indsats for unge på 
offentlige forsørgelsesydelser.

Baggrund
Ledigheden blandt unge i Gentofte Kommune er generelt lav, og det seneste år (januar-juni 
2017-2018) har Gentofte Kommune oplevet et fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse. Ser 
man på udviklingen over en flerårig periode, har der dog været tendenser til en stigning i bl.a. unge 
dagpengemodtagere.
 
Social & Sundhed har udarbejdet et statusnotat, som viser udviklingen for de forskellige 
målgrupper samt beskriver den beskæftigelses- og undervisningsrettede indsats målrettet de unge 
på offentlig forsørgelse.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

At notat om unge drøftes i forhold til de aktuelle indsatser.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat - Ungeindsatsen (2354854 - EMN-2018-02754)

2 (Åben) Beskæftigelsesplan 2019
 
Sags ID: EMN-2018-02903

Resumé
Erhvervs- Beskæftigelse- og Integrationsudvalget besluttede ved mødet den 7. maj 2018 at gøre 
brug af sparringslab for at få rådgivning og sparring om den beskæftigelsesrettede indsats samt 
ideer til at udvikle og nytænke indsatser. Det foreslås at gøre brug af et sparringslab som led i 
processen med at formulere Beskæftigelsesplan 2019. 

Baggrund
Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (EBI) efterspurgte ved møde i februar en 
involverende og bottom-up proces, når beskæftigelsesplan 2019 skal formuleres. 

EBI besluttede ved maj-mødet at gøre brug af sparringslab. Sparringslab’et er, hvor medlemmer af 
EBI, organisationer, virksomheder og/eller borgere mødes i et antal timer for at sparre og udforske 
specifikke emner. 
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Beskæftigelsesministeren har udmeldt de beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019. 
Målsætningerne danner afsættet for Gentofte Kommunes Beskæftigelsesplan, der er kommunens 
strategiske plan for beskæftigelsesindsatsen. 

Beskæftigelsesministerens målsætninger er: 

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig 
forsørgelse.

2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate 

bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på 
kvinder med indvandrerbaggrund.  

5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.
6. Udsatte ledige skal have en indsats 

Det foreslås, at EBI gør brug af sparringslab som led i processen med at formulere 
Beskæftigelsesplan 2019 for at få nye og flere perspektiver til mulige fremtidige 
beskæftigelsesrettede indsatser. Ved sparringslab’et idéudvikles på mulige indsatser indenfor de 
beskæftigelsespolitiske målsætninger samt målsætning på ungeområdet, som Gentofte selv har 
prioriteret at have mål og indsatser indenfor. 

I perioden frem til sparringslab’et for Beskæftigelsesplan 2019 drøfter ledere og medarbejdere i 
Jobcenteret tendenser, udfordringer og erfaringer med hidtidige indsatser samt drøfter mulige idéer 
til nye tiltag eller videreudvikling af eksisterende. Lederne og et antal medarbejdere vil også 
deltage ved sparringslab med deres perspektiver. 

Efter sparringslab’et samles alle bidragene og EBI vil få forelagt et udkast til Beskæftigelsesplan 
2019 ved mødet den 5. november 2018. 

Deltagerne ved sparringslab’et kunne – udover medlemmer af EBI - være medlemmer af det 
tidligere Gentofte Kommunes Beskæftigelsesråd herunder arbejdsmarkedets parter, 
virksomhedsledere fra forskellige brancher, repræsentanter fra Ledernetværket (ledige ledere og 
Specialister i Gentofte Kommune), ledige dimittender, ledige unge, o.a., samt ledere og 
medarbejdere fra Jobcenteret. 

Det planlægges efter at afholde sparringslab’et mandag den 1. oktober kl. 19.00-21.00. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 

At godkende proces for beskæftigelsesplan 2019.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag, set up for sparringslab om Beskæftigelsesplan 2019 (2359341 - EMN-2018-02903)
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3 (Åben) Gentofteplan 2019, Arbejdsmarked og overførselsindkomster
 
Sags ID: EMN-2018-03051

Resumé
Økonomiudvalget godkendte den 19. marts 2018 punkt 8 processen og tidsplanen for udarbejdelse 
af Gentofte-Plan 2019 herunder budgetdrøftelse i august i de stående udvalg på baggrund af 
Kommunalbestyrelsens seminar d. 17. juni. På den baggrund lægges op til en drøftelse af mål- og 
økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019 på Erhvervs,- Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets 
ressortområde forud for Kommunalbestyrelsens budgetseminar 26. august.

Baggrund
Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at 
fastlægge de økonomiske rammer (budget). Økonomiudvalget vedtog proces for 
Kommunalbestyrelsens arbejde med Gentofte-Plan 2019 den 19. marts 2018, jf. bilag 1. Heraf 
fremgår:
 
Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen ultimo juni (17. juni):

 Budgetorientering om de overordnede konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og 
regeringen. 

 Desuden en videre drøftelse af udfordringer (fra Kommunalbestyrelsens seminar i januar 
2018 i Kildeskovshallen).

Primo/medio august: 
 Budgetdrøftelse i de stående udvalg på baggrund af Kommunalbestyrelsens juniseminar.

Budgetseminar ultimo august (26. august):
 Orientering i Kommunalbestyrelsen om kommunens overordnede økonomi, herunder mere 

sikre skøn over kommunens indtægter i 2019.
 Proces for det videre arbejde med de identificerede udfordringer, herunder mulige emner til 

kommende opgaveudvalg.

Desuden vedtog Kommunalbestyrelsen den 3. april 2018 punkt 8 anbefaling fra opgaveudvalget 
om Innovation og den 28. maj 2018 punkt 17 anbefaling fra opgaveudvalget Digitalisering og 
Teknologi, at digitalisering og innovation skal fremgå eksplicit af budgetaftalen og Gentofte-Plan, 
samt at digitalisering og innovation skal være en integreret del af arbejdet i de stående udvalg. 

Med afsæt i den viden og inspiration Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets 
medlemmer fik på Kommunalbestyrelsens seminar d. 17. juni skal udvalget på mødet drøfte, hvor 
der ses behov for politikudvikling på ressortområdet de kommende år – herunder hvor der er 
behov for innovation, digitalisering og involvering af borgerne med henblik på at bringe 
overvejelserne videre til seminaret i Kommunalbestyrelsen d. 26. august. 

Gentofte-Plan er opdelt i en række målområder, jf. bilag 2. I Gentofte-Plan indgår visionen samt en 
beskrivelse af baggrund og perspektiver for hvert målområde. Frem til Gentofte-Plan 2018 har 
beskrivelserne også indeholdt et antal specifikke mål. Fra i år er disse mål i stedet indarbejdet i 
teksten, så teksten i sig selv er målsættende.
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Til sidst i mål- og økonomiafsnittet vil der ved første behandlingen af Budget 2019 primo 
september indgå en række tabeller om økonomi og nøgletal. Disse er ikke indarbejdet på 
nuværende tidspunkt, da der stadig arbejdes med budgetforudsætningerne. 

Administrationens forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit på udvalgets ressortområde 
forelægges til drøftelse, jf. bilag 3.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

1. At det med afsæt i inspiration fra Kommunalbestyrelsens seminar d. 17. juni drøftes, hvor 
udvalget ser behov for politikudvikling på sit ressortområde de kommende år – herunder hvor der 
er behov for innovation, digitalisering og involvering af borgerne med henblik på at bringe 
overvejelserne videre til Kommunalbestyrelsens seminar d. 26. august. 

2. At drøfte forslag til mål og økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1. Tidsplan for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2019  (2372529 - EMN-2018-03051)
2. Bilag 2, Mål- og bevillingsstyring (2372545 - EMN-2018-03051)
3. Bilag 3, Tekst til mål- og økonomiafsnit for 'Arbejdsmarked og overførselsindkomster' 
(2372558 - EMN-2018-03051)

4 (Åben) Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 
 
Sags ID: EMN-2018-02231

Resumé
Efter lov om retssikkerhed på det sociale område skal Kommunalbestyrelsen fastsætte 
sagsbehandlingsfrister for ansøgningssager på det sociale område. Fristerne skal 
offentliggøres. De gældende frister blev fastsat i 2010. 

Folketinget har i maj 2018 vedtaget et lovforslag, hvorefter fristerne skal offentliggøres på og 
fremgå tydeligt på kommunens hjemmeside. Fristerne gælder også for afgørelser efter lov om 
social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes for modtagelsen af 
Ankestyrelsens afgørelse. 

På baggrund af ændringsloven har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Kommuneservice og 
Social & Sundhed vurderet, om der er behov for ændringer af de gældende frister. 
Sagsbehandlingsfristerne forelægges til godkendelse. 

Baggrund
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De gældende frister blev fastsat i 2010 af Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget samt af 
Økonomiudvalget. Fristerne er offentliggjort på kommunens hjemmeside under de enkelte 
fagområder. 

Pligten til at fastsætte sagsbehandlingsfrister gælder som nævnt for ansøgningssager på det 
sociale område. Reglerne gælder derfor ikke i de tilfælde, hvor det er kommunen - og ikke 
borgeren – der rejser en sag. Reglerne gælder endvidere ikke i de tilfælde, hvor der allerede er 
fristregler i lovgivningen, hvilket f.eks. gælder for rejsning af sager om førtidspension. Endelig 
gælder reglerne alene for den sociale lovgivning, og ikke eksempelvis sundhedslovgivningen. 

Folketinget har i maj 2018 med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2018 vedtaget et lovforslag om ændring af 
lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 

Lovforslaget indeholder en ny bestemmelse, hvorefter fristerne skal offentliggøres på og tydeligt 
fremgå af kommunens hjemmeside. Formålet med fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på 
hjemmesiden er, at borgerne får at vide, hvilket serviceniveau de kan forvente med hensyn til 
sagsbehandlingstid.
Det er forvaltningens vurdering, at fristerne allerede i dag fremgår med tilstrækkelig tydelighed på 
kommunens hjemmeside. 

Lovforslaget indebærer endvidere, at fristerne også skal gælde for afgørelser efter lov om social 
service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. En afgørelse om hjemvisning betyder, at kommunen 
skal genoptage behandlingen af en sag, borgeren har påklaget til styrelsen, og afgøre den på ny. 

Fristerne skal fastsættes, så forvaltningen har realistiske muligheder for at overholde dem. I 
vejledningen til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fremgår det af punkt 
41, at fristerne bør være realistiske, så de for eksempel svarer til den tid, der i praksis går med at 
behandle 80-90 procent af sagstypen.

På baggrund af lovforslaget har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Kommuneservice og Social 
& Sundhed vurderet, om der har været behov for at ændre frister, fordi de fastsatte frister ikke har 
vist sig realistiske. Forvaltningen har endvidere vurderet, om der er behov for at fastsætte nye 
frister, herunder for lovregler der er trådt i kraft efter 2010, og om der er behov for at slette frister, 
f.eks. hvor administrationen af en lovbestemmelse er overgået til Udbetaling Danmark. 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Kommuneservice og Social & Sundhed foreslår, at der 
fastsættes de i de vedlagte bilag oplistede frister for behandling af ansøgningssager. 

Eventuelle bemærkninger fra Handicaprådet og Seniorrådet vil foreligge til møderne i Ældre-, 
Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
og være vedlagt dagsordenen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur Unge og Fritid, Kommuneservice og Social & Sundhed indstiller

Til Børneudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1.  At ovennævnte sagsbehandlingsfrister godkendes, 

2.  At fristerne efter lov om social service også gælder for hjemviste sager.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Dato: 16-08-2018
Beslutning foreligger ikke endnu.

Udvalg: Børneudvalget Dato: 21-08-2018
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Frister for behandling af ansøgningssager m.v. på det sociale område (2311190 - EMN-
2018-02231)
2. Oversigt over gældende og indstillede sagsbehandingsfrister på det sociale område i 
Gentofte Kommune (2371273 - EMN-2018-02231)

5 (Åben) Kvartalsrapportering
 
Sags ID: EMN-2018-03565

Resumé
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager hvert kvartal 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, status 
på mål i beskæftigelsesplanen samt en økonomisk status på Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalgets område.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

At kvartalsrapporteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kvartalsrapportering EBI - august 2018 (2425866 - EMN-2018-03565)
2. Nøgletalsbilag EBI - kvartalsrapportering (2425865 - EMN-2018-03565)

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

Resumé
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Reform af det forberedende område 
Den 28. maj 2018 vedtog et enigt folketing lovforslagene vedrørende FGU, herunder den 
kommunale ungeindsats, der skal sikre en koordineret og sammenhængende ungeindsats på 
tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. 

Samme måned i Gentofte besluttede Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 
Skoleudvalget og Kultur-, Unge og Fritidsudvalget at pege på en model for dækningsområde, der 
placerer en FGU institution i Gladsaxe og en skole i Ballerup, under klyngen ’Storkøbenhavn Nord’ 
bestående af Herlev, Lyngby-Tårbæk, Gladsaxe, Ballerup og Gentofte Kommune. Denne model er 
nu godkendt, og der oprettes på landsplan 88 skoler samlet i 27 selvejende FGU institutioner. De 
første bestyrelser for FGU institutionerne forventes at kunne påbegynde arbejdet, med at 
forberede til uddannelsesstart i august 2019, når Undervisningsministeren formelt opretter de nye 
FGU-institutioner omkring den 1. september 2018. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

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