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Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20. august 2014 
 
1  Åbent         Dansk Byggeri's analyse: "Kommunerne og erhvervslivet - Erhvervs- 
og byggevenlige kommuner 2014" 
 
003370-2014 
 
 
Resumé 
Dansk Byggeri offentliggjorde i juni måned analysen "Kommunerne og erhvervslivet - Erhvervs-  og 
byggevenlige kommuner 2014". Analysen placerer Gentofte Kommune på en 83. plads og det har 
givet anledning til en diskussion af analysens troværdighed. 

 
Baggrund 
Dansk Byggeri har siden 2012 udarbejdet en årlig analyse af kommunernes erhvervsvenlighed. I 
dette års analyse ændres Gentoftes placering fra en 23. plads til en 83. plads. Det har givet 
anledning til en nærmere gennemgang af, hvad der ligger til grund for Dansk Byggeris 
analyseresultater. 

Dansk Industri offentliggør årligt en tilsvarende en analyse af de danske kommuners 
erhvervsvenlighed. I Dansk Industris seneste analyse lå Gentofte Kommune på en 17. plads.  

 
Vurdering 

Sammenholdt med Dansk Industris omfattende erhvervsklimaundersøgelse, hvor parametre som 
infrastruktur, velfærdsservice og uddannelsesgrad indgår, vurderer Social og Sundhed at 
grundlaget for Dansk Byggeri's analyse er målrettet i forhold til en snævrere branchepolitisk 
dagsorden. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Kommunerne og erhvervslivet - Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20. august 2014 
 
2  Åbent         Status på frikommuneforsøg i lyset af ny lovgivning 
 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684202
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3630250
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003370-2014 
 
 
Resumé 
Gentofte Kommune gennemfører 11 forsøg på beskæftigelsesområdet. Ny lovgivning betyder 
ændrede vilkår for en række af forsøgene, og for nogle forsøg kan de ændrede vilkår betyde, at 
forsøgene ikke kan gennemføres som forudsat. Andre forsøg kan fortsætte med mindre 
justeringer, mens nogle kan fortsætte uændret. Social & Sundhed orienterer om status for 
forsøgene. 
 
Baggrund 
Frikommuneforsøget har kørt siden starten af 2012 og frikommuneperioden er for nylig udvidet til 
sommeren 2017. Gentofte Kommune er én blandt ni frikommuner. Kommunen deltager med 11 
forsøg på beskæftigelsesområdet.  
 
Forsøgene er udformet på baggrund af den lovgivning, der var gældende i 2011/2012. Imidlertid er 
der særligt på beskæftigelsesområdet siden sket lovændringer, der ændrer forsøgenes 
betingelser. Blandt andet er der gennemført reformer af førtidspension og fleksjob, 
kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet. Senest blev der i juni 2014 indgået forlig 
om reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere.  
  
Frikommunerne havde i udgangspunktet fire år til at gennemføre forsøgene, hvorefter de skulle 
evalueres. På den baggrund skulle der efterfølgende tages stilling til, om forsøgene skulle ophøjes 
til almen lovgivning. 
 
De vedtagne lovændringer påvirker frikommuneforsøgene i forskelligt omfang. Det forventes 
umiddelbart, at fire forsøg kan fortsætte upåvirket, tre vil blive betydeligt påvirket af ny lovgivning, 
mens de endelige konklusioner for fire forsøg fortsat er uafklarede. Der redegøres i notatet for, i 
hvor vid udstrækning hvert af de 11 forsøg på beskæftigelsesområdet påvirkes af lovgivningen. 
 
Vurdering 
Det er Social & Sundheds vurdering, at der på beskæftigelsesområdet i forsøgsperioden er 
gennemført lovgivning, der i visse tilfælde løfter forsøgspraksis til almen lovgivning og i andre 
tilfælde strider imod forsøgspraksis.  
 
Social & Sundhed vil på et senere møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forelægge forslag 
til justeringer af de frikommuneforsøg, hvor ny lovgivning har givet anledning hertil. 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:  
 
At orienteringen om frikommuneforsøgene på beskæftigelsesområdet tages til efterretning. 
  
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat: Frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet set i lyset af ny lovgivning 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684202
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3630035
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Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20. august 2014 
 
3  Åbent         Praksisundersøgelse af kommunernes brug af anden aktør i 
sygedagpengesager 
 
003370-2014 
 
 
Resumé 
Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse om kommunernes brug af anden aktør i 
sygedagpengesager. 

 
Baggrund 
Ankestyrelsen har foretaget en undersøgelse af kommunernes brug af anden aktør i 
sygedagpengesager. Undersøgelsen består af to dele. Første del er en landsdækkende 
spørgeskemaundersøgelse i kommunerne, med henblik på afdækning af kommunernes brug af 
andre aktører. Andel del er en praksisundersøgelse i 10 udvalgte kommuner, herunder Gentofte. 
Praksisundersøgelsen omfatter en gennemgang af kontrakter og arbejdsbeskrivelser indgået med 
anden aktør samt en gennemgang af 48 sygedagpengesager fra de udvalgte kommuner. 

Resultatet skal forelægges de deltagende kommuners kommunalbestyrelser, og såfremt 
undersøgelsen afdækker fejl og mangler i sagsbehandlingen, har kommunalbestyrelsen ansvar for 
at implementere retssikkerhed på det sociale og beskæftigelsesmæssige område, jf. 
retssikkerhedslovens §79 a. 

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 41 procent af kommunerne, herunder Gentofte, har anvendt 
anden aktør til myndighedsopgaver efter sygedagpengeloven eller til tilbud efter lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 

Praksisundersøgelsen har haft til formål at undersøge hvorvidt kommunernes afgørelser angående 
en persons ret til sygedagpenge, følger lovgivning og praksis for delegation af kompetence til 
anden aktør. Resultatet af undersøgelsen viser, at afgørelserne i de fleste af de gennemgåede 
sager er truffet i overensstemmelse med regler og praksis. Gentofte Kommune har bidraget med 5 
sager til praksisundersøgelsen, og i disse sager er afgørelsen truffet i overensstemmelse med 
regler og praksis. 

I en enkelt af sagerne fra Gentofte vurderes det, at sagen ikke var fuldt oplyst, da enkelte mindre 
vigtige oplysninger mangler. Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvilke oplysninger det drejer sig 
om. 

 
Vurdering 
Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne etablerer procedurer, der sikrer at borgeren skriftligt 
oplyses om henvisning til anden aktør samt om klagemuligheder. Derudover bør kommunerne 
tydeliggøre proces og rollefordeling, målgruppe og anden aktørs opgaver i kontrakten med anden 
aktør. 

Jobcenter Gentofte er meget opmærksom på, at borgeren oplyses skriftligt både om henvisning til 
anden aktør og afgørelser om retten til sygedagpenge samt om muligheden for at klage. Jobcenter 
Gentofte har endvidere skærpet opmærksomheden på at sikre, at alle sygedagpengesager er fuldt 
belyste. 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684202
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Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat: Resumé af praksisundersøgelse om kommunernes brug af anden aktør i 
sygedagpengesager 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20. august 2014 
 
4  Åbent         Praksisundersøgelse af kommunernes bevilling af tilbud til ledige 
 
003370-2014 
 
 
Resumé 
Statsforvaltningen Hovedstaden har gennemført en praksisundersøgelse om kommunernes 
bevilling af tilbud til forsikrede ledige efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
Baggrund 
Statsforvaltningen Hovedstaden har gennemført en praksisundersøgelse om kommunernes 
bevilling af tilbud til forsikrede ledige efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Formålet med 
undersøgelsen har været at belyse, om administrationen af reglerne til forsikrede ledige er i 
overensstemmelse med lovgivningen og med Ankestyrelsens praksis. Resultatet skal forelægges 
de deltagende kommuners kommunalbestyrelser, og såfremt undersøgelsen afdækker fejl og 
mangler i sagsbehandlingen, har kommunalbestyrelsen ansvar for at implementere retssikkerhed 
på det sociale og beskæftigelsesmæssige område, jf. retssikkerhedslovens §79 a. 

Indeværende praksisundersøgelse omfatter syv kommuner, heriblandt Gentofte Kommune, men 
tager ikke sigte på at give en individuel vurdering af hver enkelt kommune. Gentofte Kommune har 
i lighed med de øvrige deltagende kommuner bidraget med 14 sager. 

Undersøgelsen viser at 80 pct. af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med 
lovgivningen og Ankestyrelsens praksis, mens de resterende 20 pct. af sagerne ville blive ændret 
eller hjemvist til fornyet behandling, hvis de var blevet forelagt Beskæftigelsesankenævnet som 
klagesager. 

Ingen af de 14 sager, som Gentofte Kommune havde bidraget med, ville have været genstand for 
ændring eller hjemvisning, såfremt de var blevet forelagt Beskæftigelsesankenævnet som 
klagesager. 

I en enkelt af Gentofte Kommunes sager har Statsforvaltningen peget på at aftalegrundlaget for en 
etablering af en virksomhedspraktik ikke var opfyldt, da en medarbejderrepræsentant ikke havde 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3629230
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3629230
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684202
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underskrevet rimelighedskravet, dvs. kravet om at der er et rimeligt forhold mellem ansatte og 
antallet af personer i virksomhedspraktik og løntilskud. 

 
Vurdering 
Statsforvaltningen vurderer at kommunerne i praksisundersøgelsen har udfordringer i forhold til 
administration af de regler, som regulerer tildelingen af tilbud til forsikrede ledige, herunder 
dokumentation i sagen og udarbejdelse af jobplaner. 

Jobcenter Gentofte har skærpet opmærksomheden på at sikre at hele aftalegrundlaget er opfyldt, 
når der indgås aftale om virksomhedspraktik. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat: Resumé af praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af tilbud til ledige 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20. august 2014 
 
5  Åbent         Status på nytteindsats 
 
003370-2014 
 
 
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. 
 
 
 
_________________________ 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3629299
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684202
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Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20. august 2014 
 
6  Åbent         Status på udvalgte nøgletal 
 
003370-2014 
 
 
Resumé 

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. 

 
Baggrund 

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

 
Vurdering 

Faldet i ledigheden blandt de forsikrede ledige skyldes en kombination af øget jobomsætning og 
en nedsat dagpengeperiode. Faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere skyldes indførelsen af 
den nye kontanthjælpsreform, der betyder, at alle unge under 30 år uden uddannelse fremadrettet 
vil modtage uddannelseshjælp som enten uddannelses- eller aktivitetsparat. Unge, der modtager 
uddannelseshjælp, vil modtage en uddannelsesrettet indsats med henblik på hurtigst muligt at 
påbegynde en uddannelse.  

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:  

At Status på udvalgte nøgletal tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Status på udvalgte nøgletal 
 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684202
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3612017
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Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20. august 2014 
 
7  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
006534-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20. august 2014 
 
8  Lukket         Gentofte-Plan 2015 
 
018688-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20. august 2014 
 
9  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
006534-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=688116

