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1 (Åben) Orientering om Opgaveudvalg Innovation
 
Sags ID: EMN-2017-03120

Resumé
Kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget om Innovation efterfulgt af 
drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for 
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentation fra møderne er tilgængelige for 
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles 
Til Økonomiudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget om Innovation tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Økonomiudvalget den 19. juni 2017

Besluttet at udsætte punktet til behandling på mødet i august 2017.

Bilag
1. Notat (1867168 - EMN-2017-03120)

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget for Integration med særlig fokus 
på udskoling, uddannelse og beskæftigelse
 
Sags ID: EMN-2017-03045

Resumé
Kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget for Integration, med særligt fokus 
på udskoling, uddannelse og beskæftigelse efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for 
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering, herunder orientering om 3. møde i 
opgaveudvalget, som er afholdt efter udarbejdelsen af vedlagte status.

Dagsordener, protokoller og præsentation fra møderne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens 
medlemmer via Politikerportalen.
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Indstilling
Det indstilles 

Til Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget:

At orienteringen fra opgaveudvalget for Integration, med særligt fokus på udskoling, uddannelse og 
beskæftigelse tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dato: 19-06-2017
Beslutning foreligger ikke endnu.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 19-06-2017
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Økonomiudvalget den 19. juni 2017

Besluttet at udsætte punktet til behandling på mødet i august 2017.

Bilag
1. Statusnotat om arbejdet i opgaveudvalget om Integration - udskoling, uddannelse og 
beskæftigelse (1861517 - EMN-2017-03045)


