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Side 3 

1 [Åben] Den rehabiliterende beskæftigelsesindsats  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2022-08837 

 

Resumé 
Borgere med komplekse problemstillinger udover ledighed får en tværfaglig og koordineret 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 
Den rehabiliterende beskæftigelsesindsats gives til borgere, der har problemer udover ledighed, og 
for hvem en rehabiliterende beskæftigelsesindsats kan give mening for at udvikle eller afklare 
arbejdsevnen. Der er ofte tale om komplekse problemstillinger, som fordrer et koordineret 
samarbejde på tværs af de sociale-, helbreds- og beskæftigelsesmæssige områder.  
 
Vedlagte notat giver en introduktion til den rehabiliterende beskæftigelsesindsats, et overblik over 
status og udvikling i målgruppen og sidst en indsigt i den metodiske tilgang 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 orienteringen om den rehabiliterende beskæftigelsesindsats tages til efterretning.  
 

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Notat om den rehabiliterende beskæftigelsesindsats (4859874 - EMN-2022-08837) 

 

2 [Åben] Orientering om større indsatser til realisering af flerårige mål  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2022-08889 

 

Resumé 
Forvaltningen fremlægger til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets orientering de 
igangværende og planlagte større indsatser, der ud fra en faglig vurdering forventes at bidrage til 
at nå de flerårige mål, som udvalget vedtog på sit møde i maj. 
 

 
Baggrund 



Side 4 

De stående udvalg (på nær Byplanudvalget) og Økonomiudvalget har jf. Gentofte Kommunes 
styrelsesvedtægt til opgave at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af 
deres ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og 
fastlæggelse af flerårige mål. Det sikrer fokus på det strategiske politiske niveau.  
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog på sit møde d. 23. maj 2022 (punkt 2) 
at prioritere følgende mål som de vigtigste for udvalget at nå i den indeværende valgperiode: 
 

1. Vi vil, at borgere og virksomheder oplever at blive mødt med værdighed. 
2. Vi vil tage initiativet til samarbejdet med virksomheder om deres behov for bistand til at 

rekruttere. 
3. Vi vil øge borgernes muligheder for at opnå varig tilknytning på arbejdsmarkedet. 
4. Vi vil fastholde og tiltrække virksomheder fra et bredt spekter af erhvervslivet.  

 
Det er forvaltningens opgave at føre de politiske mål ud i livet. Bilag 1 giver et overblik over de 
igangværende større indsatser, som ud fra en faglig vurdering forventes at bidrage til at indfri hvert 
enkelt mål. På mødet vil forvaltningen kort fortælle om indsatserne og de evt. yderligere indsatser, 
der forventes at blive brug for.  
 
I den resterende del af valgperioden vil forvaltningen kvartalsvis og for enkelte mål årligt følge op 
på målene gennem data i forhold til målepunkterne suppleret med vurderinger af, hvilke veje 
udvalget ud fra en faglig vurdering kan gå, hvis der viser sig behov for justeringer eller nye tiltag. I 
så fald skal disse finansieres indenfor den eksisterende økonomiske ramme eller indgå som 
ønsker i kommende budgetproces.  
 
 

 

Indstilling 
Social og Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At udvalget tager orienteringen om igangværende indsatser til efterretning. 
 

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Større indsatser til realisering af flerårige mål for EBI (4866881 - EMN-2022-08889) 

 

3 [Åben] Beskæftigelsesplan 2023  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2022-08733 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
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Anden delaftale om nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen, der er tiltænkt at medfinansiere 
retten til tidlige pension, indeholder, at kravet til kommunerne om at have en beskæftigelsesplan og 
resultatrevision afskaffes.  
Delaftalen afventer behandling i et nyt folketing og er derfor endnu ikke trådt i kraft.  
Det er derfor forventningen til kommunerne, at der for 2023 fortsat skal være en 
beskæftigelsesplan, der kan fungere som styringsværktøj for beskæftigelsesindsatsen.  
Forvaltningen foreslår, at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets flerårige mål jf. 
dagsordenspunkt 2 udgør Gentofte Kommunes beskæftigelsesplan 2023. Målene sætter retningen 
for kommunens beskæftigelsesindsats og ministerens vejledende beskæftigelsespolitiske mål for 
kommunernes indsats for 2023 er indeholdt i målene. Der følges op på målene kvartalsvis og for 
enkelte mål årligt.  
 

 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:  
 
At vedtage, at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets flerårige mål udgør Gentofte 
Kommunes beskæftigelsesplan 2023. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

4 [Åben] DIs lokal erhvervsvenlighed 2022  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2022-08881 

 

Resumé 
DI gennemfører årligt en landsdækkende undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. 
Gentofte Kommune opnår i 2022 en placering som nummer 54. Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget orienteres om undersøgelsens resultater for Gentofte Kommune. 

 
Baggrund 
Som interesseorganisation gennemfører Dansk Industri årligt en undersøgelse af kommunernes 
erhvervsvenlighed.  
Resultaterne er baseret på virksomheders svar om tilfredshed på en række spørgsmål og en 
række statistiske indikatorer. I Gentofte er det 97 virksomheder blandt DIs 
medlemsvirksomheder, der har svaret på undersøgelsen. Dermed er det ikke en undersøgelse, 
der dækker hele erhvervet i Gentofte. Det skal ligeledes bemærkes, at de deltagende 
virksomheder ikke nødvendigvis har været i kontakt med eller haft et samarbejde med netop 
Gentofte Kommune, og at deres svar kan afspejle dette.  
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Kommunerne bedømmes i 10 overordnede kategorier: 

• Overordnet erhvervsvenlighed 

• Infrastruktur og transport 

• Arbejdskraft 

• Uddannelse 

• Sagsbehandling 

• Grøn udvikling 

• Brug af private leverandører 

• Digitale rammer 

• Skatter, gebyrer og erhvervsarealer 

• Information og dialog med kommunen.  
 

Gentofte opnår en samlet placering som nummer 54. Virksomhederne har under kategorien 
overordnet erhvervsvenlighed svaret på spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du alt i alt med din 
kommunes erhvervsvenlighed”. Her er Gentofte placeret som nummer 45.   
 
Gentofte opnår sit bedste resultat med en placering som nr. 1 i kategorien ”infrastruktur og 
transport” og den laveste placering i kategorien ”Sagsbehandling” med en placering som nr. 
87.  
 
Det skal bemærkes, at spredningen ikke fremgår, hvilket viser hvor tæt eller langt fra hinanden, 
at kommunernes resultater ligger. Hvis flere kommuners resultater er meget lig hinanden, så 
skal der ikke meget til for enten at rykke op eller ned resultatmæssigt. 
 
Det skal ligeledes bemærkes, at fordelingen af svar fra virksomhederne på det enkelte 
spørgsmål ikke kendes, og dermed andelen af midtersvar, som har betydning for det samlede 
resultat. 
I vedlagte notat gives et overblik over Gentoftes resultater indenfor hver kategori samt 
bemærkninger til resultaterne.  
 

 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At orienteringen om resultaterne af DI’s lokal erhvervsvenlighed 2022 tages til efterretning.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. DI's Lokal Erhvervsvenlighed 2022, opsummering og bemærkninger til Gentoftes resultater 

(4862246 - EMN-2022-08881) 

2. Resultater for Gentofte (4862261 - EMN-2022-08881) 
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5 [Åben] Kvartalsrapportering til Erhverv, Beskæftigelse og Integrationsudvalget, 3. kvartal 
2022  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2022-08980 

 

Resumé 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget gives en kvartalsrapportering for 3. kvartal 
2022.  

 
Baggrund 
Social & Sundhed har udarbejdet en kvartalsrapportering, som viser udviklingen for de målgrupper, 
der modtager en offentlig forsørgelsesydelse, udviklingen i de virksomhedsrettede tilbud samt en 
økonomisk status på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. 
 
Overordnet set, er der sket et fald i de samlede målgrupper på godt 5 pct. fra 2021 til 2022. Dette 
er en udvikling der følger udviklingen på landsplan. Der er dog stor forskel på de forskellige 
målgrupper: 
 

- Udviklingen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtager følger landsudviklingen, og her er der 
sket et fald på hhv. 30,4 pct. og 11,2 pct. 

- Der er i Gentofte sket et større fald i antallet af unge der modtager uddannelseshjælp. I 
Gentofte har faldet været på 18,2 pct. mens det i hele landet kun er faldet med 8,1 pct. 

- Gentofte har oplevet en mindre stigning i antallet af personer på selvforsørgelses- og 
hjemsendelsesydelse på 16,1 pct. mens der hele landet har været en stigning på 28,5 pct. 
Dette skal ses i relation til, at 53 pct. af de fordrevne ukrainere i Gentofte er kommet i arbejde. 

- Gentofte har oplevet en større stigning i antallet af sygedagpengemodtagere end på 
landsplan. Der er af samme grund iværksat flere indsatser på området, blandt andet 
kompetenceudvikling af medarbejdere og et øget fokus på samarbejde med arbejdsgivere. 

 

 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapportering EBI - december 2022 (4886582 - EMN-2022-08980) 

2. Nøgletalsbilag EBI december 2022 (4884098 - EMN-2022-08980) 

3. Budgetændringer 3Q 2022 EBI (4880436 - EMN-2022-08980) 

 



Side 8 

6 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2021-06703 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

7 [Lukket] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 

Sags ID: EMN-2021-06703 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

8 [Åben] Underskrift  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2021-08175 
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Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 
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