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Side 3 

1 (Åben) Gentoftes ønsker til det regionale kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi 
fra 2020  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00607 

 

Resumé 
Den nye lov om erhvervsfremme medfører en ny ramme for kommunernes arbejde med vækst- og 
erhvervsfremme. Kommunerne kan via KKR-samarbejdet og Erhvervshusets bestyrelse få 
indflydelse på det regionale kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi, hvorfor det drøftes, 
hvad der er Gentoftes ønsker hertil.  

 
Baggrund 
Formålet med den nye lov om erhvervsfremme er at skabe et enklere og mere enstrenget system 
for virksomhederne, hvor antallet af aktører begrænses og overlap undgås. Loven trådte i kraft 1. 
januar 2019 
 
Regionerne afskæres ved lov fra at drive egne erhvervsfremmeindsatser. ”Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse” etableres og erstatter de seks regionale Vækstfora og Danmarks 
Vækstråd. Bestyrelsen består af 17 medlemmer, hvoraf 5 er kommunale repræsentanter, som 
udpeges af de regionale kommunekontaktråd (KKR). KKR Hovedstaden har valgt borgmester i 
Hørsholm Kommune Morten Slotved som medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  
 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har som ansvar at udarbejde en national strategi for 
erhvervsfremme, der skal rammesætte hele den offentlige erhvervsfremmeindsats. Midler til 
erhvervsfremmeprojekter samles under den nationale erhvervsfremmebestyrelse, som også får til 
ansvar at udmønte regional- og socialfondsmidler fra EUs strukturfonde.  
 
For 2019 har erhvervsministeren udarbejdet en strategi, som i høj grad bygger på de nuværende 
prioriteter i ReVUS. 2019-strategien er vedlagt som bilag (udkast). For 2020 og frem er det 
sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skriver et udkast til det regionale 
kapitel for hovedstaden i den nationale erhvervsfremmestrategi. Dette kommer til at ske i 
samarbejde med og på baggrund af input fra aktørerne i hovedstadsområdet, jf. den model for 
strategiarbejdet vedr. erhvervsfremme i hovedstaden, som KKR Hovedstaden har udarbejdet og 
vedtog på mødet d. 16. november (vedlagt). Her fremgår en proces, hvor Erhvervshus 
Hovedstaden med afsæt i en fælles strategidag indsamler input fra både kommuner og 
erhvervsfremmeoperatører. 
 
Erhvervsfremmebestyrelsen vil endvidere udpege de erhvervs- og teknologiområder indenfor 
hvilke, der skal bevilges støtte til klynger og strategiarbejde. Antallet af klynger og netværk skal 
reduceres til 10-12, og der vil fremover kun blive givet støtte til én aktør/klynge indenfor hvert af de 
udpegede erhvervs- og teknologiområder. 
 
For klyngeorganisationer som Gate 21 betyder ændringerne også nedgang i den nuværende 
regionale finansiering. Gate 21 vil fremadrettet skulle indgå i en kommende national klynge på det 
grønne område for at få adgang til at søge nationale midler.  
 
For hovedstadsområdet betyder det nye erhvervsfremmesystem, at aktører som Copenhagen 
Capacity og Wonderful Copenhagen mister dele af deres nuværende projektfinansiering fra 
regionen. De vil fremadrettet skulle søge om projektfinansiering fra den nationale 
erhvervsfremmebestyrelse. 
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Greater Copenhagen samarbejdet fortsætter i 2019 med regionale midler og midler fra finansloven. 
Regionerne vil imidlertid fremadrettet skulle have en anden rolle i samarbejdet, da de ikke længere 
må lave erhvervsfremme. Hvordan den fremtidige finansiering og governance-struktur for Greater 
Copenhagen samarbejdet skal se ud, er der endnu ikke taget endelig stilling til. 
 
Den nye lov om erhvervsfremme medfører en ny ramme for kommunernes arbejde med vækst- og 
erhvervsfremme. Med det nye erhvervsfremmesystem bliver det politiske ansvar for 
erhvervsudvikling entydigt forankret to steder: Nationalt og kommunalt. Det betyder, at der er et 
godt afsæt for at styrke det politiske ejerskab og til at præge erhvervsudviklingen og hvilke 
initiativer, der skal igangsættes og prioriteres i Hovedstadsområdet.  
Kommunerne kan via KKR-samarbejdet og Erhvervshusets bestyrelse få indflydelse på det 
regionale kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi. Strategien vil være retningsgivende for 
fordelingen af midler til erhvervsfremme fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Kommunerne vil 
i partnerskaber med andre kommuner og aktører i Greater Copenhagen kunne søge Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse om midler til erhvervs- og vækstaktiviteter.  
 
Det er derfor vigtigt, at alle kommuner med afsæt i de skitserede muligheder for indflydelse drøfter 
de elementer og indsatsområder, som kommunen gerne ser nævnt i det regionale kapitel.  
 
Her er det vigtigt at tænke erhvervsfremme bredt. Et eksempel er et indsatsområde som 
’Infrastruktur’, som også er erhvervsudvikling i takt med, at en god fremkommelighed for både 
medarbejdere og varer har betydning for virksomheders vækstmuligheder. God infrastruktur er 
samtidig en tiltrækningsfaktor, når udenlandske virksomhederne skal etablere sig i DK/Europa. 
 
Et andet eksempel er at være opmærksom på, at Greater Copenhagen skal ’konkurrere’ med 
andre metropoler om at tiltrække virksomheder, investeringer, mv. til området og dermed fungere 
som vækstlokomotiv for resten af Danmark. 
 

 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:  
 
At drøfte hvilke elementer og indsatsområder, som kommunen gerne ser nævnt i det regionale 
kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020 og nogle år frem.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Bilag - Regional strategi 2019, udarbejdet af KKR H (2665333 - EMN-2019-00607) 

2. Bilag - Kommunalt ejerskab nye erhvervsfremmesystem, notat fra KKR H (2665334 - EMN-

2019-00607) 

3. Bilag, overblik over national erhvervsfremmestrategi og midler erhvervsfremme (2747300 - 

EMN-2019-00607) 

 

2 (Åben) Den rehabiliterende indsats på beskæftigelsesområdet  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00061 
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Resumé 
Borgere med problemer udover ledighed skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats med 
det mål at få borgeren tilbage i arbejde eller uddannelse. Vedlagte notat giver et overblik over 
status og udvikling for målgruppen og de indsatser, der er iværksat.  

 
Baggrund 
Flere reformer igennem de sidste 6 år har sat fokus på, at borgere med en flerhed af problemer 
skal have en rehabiliterende beskæftigelsesindsats, hvor borgerne skal gives en tidlig, tværfaglig 
og sammenhængende indsats med det mål at få borgeren tilbage i arbejde eller uddannelse.  
 
Vedlagte notat giver en introduktion til den rehabiliterende indsats, et overblik over status og 
udvikling i målgruppen og sidst en indsigt i de metoder og indsatser, som jobcentret har iværksat 
for at hjælpe de ledige borgere tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.  
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At notat om den rehabiliterende indsats på beskæftigelsesområdet drøftes i forhold til de aktuelle 
indsatser.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Notat - Den rehabiliterende indsats på beskæftigelsesområdet (2629801 - EMN-2019-

00061) 

 

3 (Åben) Udmøntning af budgetaftalen set i lyset af forslag om ny lov på 
beskæftigelsesområdet  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00833 

 

Resumé 
Social & Sundhed orienterer om udmøntningen af budgetaftalen på baggrund af forslag til ny lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 
Baggrund 
Med budgetaftalen får Erhverv, Beskæftigelse & Integration (EBI) tilført kr. 4 mio. pr. år over de 

næste 6 år til en intensiveret beskæftigelsesrettet indsats med målet om at få flere i arbejde eller 
uddannelse. Med de tilførte ressourcer er der en forventning om en intensiveret virksomhedsrettet 
indsats, et lavere sagsantal pr. medarbejder og at tilbudsviften omlægges, så brugen af eksterne 
leverandører begrænses. 
 
Som led i udmøntningen af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats fra august 2018 er udkast 
til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats og udkast til konsekvenslovforslag sendt i ekstern 
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høring af Beskæftigelsesministeriet d. 14. januar 2019. Lovforslagene betyder bl.a. færre og 
enklere proceskrav og flere ens regler på tværs af målgrupper. 
 
På den baggrund har Social & Sundhed udarbejdet et notat, der orienterer om udmøntningen af 
budgetaftalen på baggrund af det konkrete lovforslag. 
KL’s høringssvar til lovforslaget er vedlagt som bilag til dagsordenen. Udkast til lovforslag om en 
aktiv beskæftigelsesindsats kan for kommunalbestyrelsesmedlemmer tilgås på Politikerportalen 
under EBI. Udkast til lovforslag kan desuden fremsøges på www.hoeringsportalen.dk. 
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At notat om udmøntning af budgetaftalen set i lyset af forslag om ny lov på beskæftigelsesområdet 
drøftes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Notat - Udmøntning af budgetaftale set i lyset af ny lov på beskæftigelsesområdet (2734602 

- EMN-2019-00833) 

2. KL høringssvar vedr. forenkling af beskæftigelsesindsatsen (2691681 - EMN-2019-00833) 

 

4 (Åben) Kvartalsrapportering  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00867 

 

Resumé 
Som en del af den nye politiske arbejdsform er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal 
skal have en afrapportering som supplement til den økonomiske 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 samt en 
økonomisk status på Erhvervs, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. 
 
Som en del af de stående udvalgs opgave med at følge udviklingen på udvalgets ressortområde vil 
der fra og med denne kvartalsrapportering blive givet statusopfølgning på realisering af de 
politikker, strategier m.v., som Kommunalbestyrelsen har vedtaget på baggrund af anbefalinger fra 
opgaveudvalg. Opfølgningerne vil være en del af kvartalsrapporteringerne i de udvalg, 
opgaveudvalget oprindeligt var nedsat under. Efter udvalgsbehandlingen sendes opfølgningerne til 
borgermedlemmerne af de oprindelige opgaveudvalg. I denne kvartalsrapport følges op på 
følgende opgaveudvalg: 
 

 Integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse 

 Anbringelser 
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 Boligsocial Indsats 

 Detailhandel 

 En ny udskoling – MIT Campus Gentofte 
 
På udvalgsmødet d. 5. november 2018 fik Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget en 
statusopfølgning på opgaveudvalget Erhvervspolitik, der efterfølgende er blevet fremsendt til 
borgermedlemmerne. Statusopfølgning på opgaveudvalget Erhvervspolitik er derfor ikke medtaget 
i denne kvartalsrapportering. 
 
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At kvartalsrapporteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapportering EBI - februar 2019 (2747191 - EMN-2019-00867) 

2. Nøgletalsbilag EBI (2744966 - EMN-2019-00867) 

3. Integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse (2745279 - EMN-

2019-00867) 

4. Anbringelser (2745260 - EMN-2019-00867) 

5. Boligsocial indsats (2745250 - EMN-2019-00867) 

6. Detailhandel i Gentofte (2745255 - EMN-2019-00867) 

7. En ny Udskoling  (2745263 - EMN-2019-00867) 

 

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00233 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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. 

 

6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne   
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Sags ID: EMN-2019-00233 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 
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