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Side 3

1 (Åben) Fleksjobindsatsen i Gentofte Kommune  
  
Sags ID: EMN-2021-01894 
 
Resumé 
Gentofte har siden starten af 2019 investeret i fleksjobindsatsen med deltagelsen i STARs 
puljeprojekt ”Udvikling i fleksjob 2”. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres 
om Gentoftes indsatser og resultater på fleksjobområdet.  
 
Baggrund 
Gentofte Kommune satte fokus på og investerede ressourcer i fleksjobindsatsen i takt med, at 
kommunen blev en del af STARs projekt ”Udvikling i fleksjob 2”. Indsatsen indeholdt en række 
greb fordelt på tre målgrupper: 
 

 Borgere, der står foran et møde med rehabiliteringsteamet, og som vurderes at 
være i målgruppen for et fleksjob 

 Borgere på ledighedsydelse, der skal finde et fleksjob 
 Borgere, der opnår ansættelse i et fleksjob på op til 10 effektive timer ugentligt.  

 
Målene med projektet var at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse og skabe 
progression i jobbet for borgere ansat i et fleksjob på ti timer eller derunder.  
 
Projektet er afsluttet. Gentofte har i store træk valgt at videreføre projektets indsatsmodel 
grundet de gode erfaringer med at hjælpe de ledige i arbejde.  
 
Vedlagte notat giver et indblik i Gentoftes indsats på fleksjobområdet. Indsatsen 
sammenholdes med de anbefalinger, som Ankestyrelsen giver i deres undersøgelse af 
kommunernes praksis med fastsættelse af arbejdsevnen ved første fleksjob. Gentofte 
deltog i undersøgelsen både med cases og med et interview af en teamleder.  
 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At orienteringen om fleksjobindsatsen tages til efterretning. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Fleksjobindsatsen i Gentofte Kommune (3857986 - EMN-2021-01894) 
 

2 (Åben) Ankestyrelsens praksisundersøgelse - fastsættelse af arbejdsevne ved første 
fleksjob  
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Sags ID: EMN-2021-01708 
 
Resumé 
Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes praksis og erfaringer 
med at vurdere og fastsætte den fleksjobvisiterede borgers arbejdsevne, når det første 
fleksjob skal etableres.  
Praksisundersøgelsen forelægges Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. 
 
Baggrund 
Ankestyrelsen har på vegne af STAR gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes 
praksis og erfaringer med at vurdere og fastsætte den fleksjobvisiterede borgers 
arbejdsevne, når det første fleksjob skal etableres. Undersøgelsens formål er at bruge de 
gode erfaringer som læring. 
 
Ankestyrelsen har sat fokus på tre temaer;  
 
Grundlaget for at vurdere borgerens arbejdsevnen  
Vurderingen af borgerens arbejdsevne ved det første fleksjob  
Stillingtagen til muligheder for progression.  
  
For hvert tema giver Ankestyrelsen anbefalinger til god praksis. Opsummeret er der i 
anbefalingerne fokus på at involvere og have dialog med både borger og virksomhed om 
opgaver, skånehensyn og muligheder for progression. Endvidere anbefaler Ankestyrelsen 
at gøre brug af praktikker til at afklare arbejdsevnen ved første fleksjob. Gentoftes praksis 
flugter Ankestyrelsens anbefalinger, dog bruges praktikker til at afklare arbejdsevnen i 
forberedelsesfasen fremfor, når første fleksjob skal etableres.  
 
Undersøgelsen er gennemført ved en gennemgang af 77 sager fra 20 forskellige 
kommuner, interview med medarbejdere fra ni udvalgte kommuner og interview med 
teamleder eller fagkoordinator fra fire af de ni kommuner. Gentofte Kommune er en af 
deltagerkommunerne med både cases og interview med en teamleder.  
 
Kommunalbestyrelsen skal have rapporten forelagt, da kommunen har sendt sager ind til 
juridisk gennemgang i forbindelse med undersøgelsen jf. reglerne i retssikkerhedsloven § 
79 a. 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 

 At orienteringen om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob tages til 
efterretning.  

 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 



Side 5

 
Bilag 
1. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes fastsættelse af arbejdsevnen ved første 
fleksjob (3857993 - EMN-2021-01708) 
 

3 (Åben) Den rammemæssige udvikling på beskæftigelses- og ydelsesområdet under 
Corona-pandemien  
  
Sags ID: EMN-2021-02006 
 
Resumé 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget får en status på den rammemæssige udvikling 
på beskæftigelses- og ydelsesområdet under Corona-pandemien. 
 
Baggrund 
Beskæftigelses- og ydelsesområdet har gennem Corona-pandemien set stigende ledighed særligt 
blandt de jobparate målgrupper og samtidig set et øget antal af sygemeldte borgere. Dette har 
sammen med en række rammemæssige ændringer, herunder ændringsbekendtgørelser og 
lovændringer, ført til ændringer i arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelsen.  
 
Pandemien har påvirket de beskæftigelses- og virksomhedsrettede tilbud, og der har været en 
vekslen mellem at kunne møde henholdsvis fysisk og digitalt i fx virksomhedspraktik, løntilskud og 
uddannelsesforløb. I nogle perioder er tilbud blevet suspenderet. 
Jobcentret har udviklet og gennemført digitale tilbud om vejledning og opkvalificering, herunder fx 
netværksarrangementer og workshops om jobsøgning. 
Ydelsescentret har i perioden behandlet flere sygedagpengesager end hidtil, og 
sideløbende er et nyt udbetalingssystem, Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), 
taget i brug. KSD har vist sig ikke at have den forventede funktionalitet, hvilket har betydet 
lange svartider og fejludbetalinger. 
På mødet vil udvalget få en status på ledighedsudviklingen, en oversigt over den 
rammemæssige udvikling på beskæftigelses- og ydelsesområdet samt en vurdering af 
perspektiverne på området. 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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4 (Åben) Søgemønstre for ungdomsuddannelse 2021 i Gentofte Kommune  
  
Sags ID: EMN-2021-02619 
 
Resumé 
Landets kommuner skal hvert år fremlægge søge- og måltal for søgningen til ungdomsuddannelse. 
En samlet gennemgang af søgemønstret i 2021 for de unge bosiddende i kommunen fremgår af 
vedlagte rapport. Måltal for 2022 blev forelagt i februar. 
 
Baggrund 
Skoleudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede på deres møder 
hhv. den 1. og 8. februar 2021, hvilke måltal der skal gælde for de unges søgning til 
ungdomsuddannelser i 2022. Måltallene skal fastsættes inden udgangen af marts måned. 
 
Gentofte Kommune skal derudover opgøre søgningen til ungdomsuddannelse for indeværende år. 
Opgørelsen skal foretages senest ved udgangen af marts på baggrund af søgefristen 1. marts. Da 
ansøgningsfristen ikke var nået, da måltallene blev vedtaget i februar, forelægges søgetallene på 
dette møde. 
 
UU-Gentofte har udarbejdet en søgemønsterrapport, der gennemgår søgemønstret for 2021. 
Blandt rapportens konklusioner er: 
 

 Årets søgemønster ligner sidste års søgemønster med små variationer 
 I perioden 2011 til 2021 ses stabile søgetal til ordinære ungdomsuddannelser 
 Gentofte Kommune har samlet set et særlig højt søgetal til ordinære ungdomsuddannelser i 

direkte forlængelse af 9. og 10. klasse  
 I forlængelse af 9. og 10. klasse søger de fleste en gymnasial uddannelse –  flest søger 

STX 
 Flere elever søger erhvervsuddannelse efter 10. klasse sammenlignet med elever fra 9. 

klasse  
 I Gentofte Kommune søger færre 10. klasse sammenlignet med Region Hovedstaden og 

landsplan 
 Søgemønstret ændrer sig, når unge, der ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. 

klasse, indgår i opgørelsen 
 
Det skal derudover bemærkes, at der i år er et lille fald i søgningen til gymnasiale uddannelser (-
0,5 pct.point), erhvervsuddannelser (-0,2 pct.point) og ”FGU og STU” (-0,1 pct.point) og en stigning 
i kategorien ”øvrige” (udlandsophold, ungdomshøjskole, arbejde og andet, fx uafklarethed) (0,8 
pct.point). UU-Gentofte samarbejder løbende med skole- og beskæftigelsesområdet om, hvordan 
måltallene kan nås, særligt på erhvervsuddannelsesområdet. 
 
Såvel søge- som måltal skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest ved udgangen af 
maj. Søgemønsterrapporten vil være at finde på kommunens nye hjemmeside i maj måned. 
Kravene til opgørelse og offentliggørelse af søge- og måltal følger af Lov om kommunal indsats for 
unge under 25 år. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Skoleudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
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Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Søgemønsterrapport 2021 Gentofte Kommune (3917739 - EMN-2021-02619) 
 

5 (Åben) Kvartalsrapportering  
  
Sags ID: EMN-2021-02497 
 
Resumé 
Som en del af den politiske arbejdsform får de stående udvalg hvert kvartal 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. 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At kvartalsrapporteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Kvartalsrapportering EBI - maj 2021 (3925285 - EMN-2021-02497) 
2. EBI-nøgletalsbilag (3925286 - EMN-2021-02497) 
 

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
  
Sags ID: EMN-2020-02220 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Bilag 
 

7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
Sags ID: EMN-2020-02220 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
 

8 (Åben) Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-00613 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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