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1 (Åben) En generel status på beskæftigelsesområdet 
  
Sags ID: EMN-2021-04147 
 
Resumé 
Vi så en stigende ledighed blandt især dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere 
som konsekvens af corona-pandemien. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen blev omlagt med 
deraf nye erfaringer. Regeringen og folketingets partier er i gang med at forhandle aftaler, der skal 
nytænke den kommunale beskæftigelsesindsats. Udvalget gives på mødet en generel status på 
beskæftigelsesområdet.  
 
Baggrund 
Beskæftigelsesområdet oplevede gennem Corona-pandemien et højere ledighedsbillede særligt 
blandt dagpengemodtagere og jobparate på kontanthjælp.  
De beskæftigelsesrettede metoder og indsatser for at hjælpe de ledige tilbage i arbejde skulle 
nytænkes. Dette var grundet de generelle restriktioner i landet og de konkrete restriktioner på 
beskæftigelsesområdet, hvor mulighederne for at anvende virksomhedspraktikker og møde 
borgerne fysisk blev sat i bero. Sidst blev beskæftigelsesindsatsen påvirket af virksomhedernes 
markedsmæssige vilkår og dermed behov for at rekruttere arbejdskraft.   
 
På mødet vil udvalget blive orienteret om status på ledigheden for dagpengemodtagere og 
jobparate kontanthjælpsmodtagere samt om de rammer, som beskæftigelsesindsatsen pt. virker 
under.   
 
Regeringen og folketingets partier er i gang med at forhandle de aftaler, der skal finde de 
1,1 milliarder kroner på beskæftigelsesområdet, der skal finansiere retten til tidlig pension 
– den såkaldte Arne-pension. Det skal ske ved at reformere og nytænke den kommunale 
beskæftigelsesindsats.  
 
På mødet vil udvalget blive orienteret om de aftaler, der er indgået på nuværende 
tidspunkt i Folketinget.   
 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 16. august 2021 
 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
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2 (Åben) Status på langtidsledigheden 
  
Sags ID: EMN-2021-03828 
 
Resumé 
Det sidste års jobkrise har forårsaget, at flere ledige borgere er blevet ramt af langtidsledighed. 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres om status på langtidsledigheden i 
Gentofte samt de indsatser, der skal hjælpe de ledige tilbage på arbejdsmarkedet.  
 
Baggrund 
Der er atter gang i arbejdsmarkedet, og virksomhederne efterspørger igen arbejdskraft. 
Ledigheden falder efter et år med jobkrise. Men det paradoksale er, at samtidig med, at 
der er en faldende ledighed, så stiger langtidsledigheden markant.  
 
Det sidste års jobkrise forårsaget af corona-pandemien har dermed haft den konsekvens, at flere 
ledige er havnet i langtidsledighed. Det vurderes, at flere af de nye langtidsledige under normale 
forhold på arbejdsmarkedet ville have været tilbage på arbejdsmarkedet.  
 
Langtidsledighed er defineret ved, at man har været ledig mindst 80 pct. af tiden de seneste 52 
uger.  
 
Jobcentret har intensiveret indsatsen for at hjælpe de borgere, der er ramt af langtidsledighed med 
igen at få en fod ind på arbejdsmarkedet. Det handler om dialogen med den enkelte om de 
jobmuligheder, der er indenfor områder i vækst, og hvor der samtidig efterspørges de 
kompetencer, som den enkelte borger besidder. Det handler også om at sætte fokus på de job, 
som ikke er i borgerens eget fokus. Sidst intensiveres brugen af de virksomhedsrettede tilbud og 
brugen af opkvalificering.  
 
Notatet giver et indblik i langtidsledigheden for borgere på dagpenge og jobparate på kontanthjælp 
i Gentofte herunder antal, udvikling og hvem, der er blevet ramt af langledighed. Sidst gives et 
indblik i de indsatser, der skal hjælpe og forbedre de langtidslediges muligheder for igen at finde 
fodfæste på arbejdsmarkedet.  
 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At orienteringen om status på langtidsledigheden tages til efterretning. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 16. august 2021 
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Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Notat om langtidsledigheden (3998298 - EMN-2021-03828) 
 
 

3 (Åben) Anerkendelse af lokale virksomheder, der tager beskæftigelsesrettet 
socialt ansvar 
  
Sags ID: EMN-2021-04078 
 
Resumé 
Med afsæt i anbefaling fra Opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse forelægger 
forvaltningen EBI-udvalget et udkast til koncept om at anerkende virksomheder, der tager et 
beskæftigelsesrettet socialt ansvar for borgere, der har vanskeligt ved at få fodfæste på 
arbejdsmarkedet. 
 
Baggrund 
Opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse anbefalede, at Gentofte Kommune skulle 
anerkende virksomheder, der tager socialt ansvar. Anerkendelsen skulle være i form at et logo. 
 
Forvaltningen har løbende drøftet udviklingen af konceptet med formand for 
Handelsstandsforeningen, Jørgen Simmelsgaard, der er positivt indstillet. 
 
Forvaltningen forelægger udvalget et udkast til ’Gentofte tager socialt ansvar’, et koncept, der har 
til formål at anerkende de af Gentoftes lokale virksomheder, der udviser social ansvarlighed for 
ledige borgere, der har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Her er der tale om en 
bred gruppe af borgere, der fx både kan omfatte den unge dimittend, borgeren der søger fleksjob, 
den langtidsledige kontanthjælps- eller dagpengemodtager samt integrationsborgeren med 
sprogbarrierer. 
 
Med konceptet ’Gentofte tager socialt ansvar’ er tanken, at virksomheder løbende bliver anerkendt 
for deres beskæftigelsesrettede sociale ansvarlighed via fx et fysisk og digitalt logo. Samtidig bliver 
en virksomhed, som udviser et særligt socialt ansvar, anerkendt ved den årlige 
erhvervskonference.   
 
Logoet fornyes årligt og tildelingen sker efter en række givne kriterier, som er uddybet i vedlagte 
bilag. 
 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At konceptet for ’Gentofte tager socialt ansvar’ jf. vedlagte bilag drøftes og godkendes.  
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 16. august 2021 
 
Konceptet for ’Gentofte tager socialt ansvar’ blev drøftet og godkendt, idet det blev besluttet at 
ændre navne til ’Vi tager ansvar’. 
 
 
Bilag 
1. Bilag, udkast til koncept for Gentofte tager socialt ansvar (4013660 - EMN-2021-04078) 
 
 

4 (Åben) Kommunalt erhvervsoverblik forår 2021 
  
Sags ID: EMN-2021-04380 
 
Resumé 
Erhvervshus Hovedstaden har udarbejdet Kommunalt erhvervsoverblik forår 2021, der viser en 
række kommunale nøgletal for kommunernes erhvervsstrukturer. Kommunalt erhvervsoverblik 
forelægges Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til orientering. 
 
Baggrund 
Erhvervshus Hovedstaden har udgivet Kommunalt erhvervsoverblik forår 2021. Overblikket viser 
en række kommunale nøgletal, der tegner en profil af kommunernes og regionens 
erhvervsstruktur.  
 
Nøgletallene opdateres primært en gang om året og sker på forskellige tidspunkter på året. Enkelte 
statistikker opdateres dog på kvartals- eller månedsbasis. Det betyder også, at nogle af 
oversigterne derfor er de samme tal som i forrige overblik. Overblikket bygger på seneste data, der 
er til rådighed. 
 
Opsummeret viser data for Gentofte, at:  
 

 43.912 personer var beskæftiget på arbejdssteder beliggende i Gentofte. Der er 41.035 
lønmodtagere på arbejdssteder i Gentofte. Gentofte er den femte største kommune i 
regionen målt på antal beskæftigede.  

 Der er 32.918 lønmodtagere, der både er ansat på et arbejdssted, og som samtidig bor i 
kommunen.  

 30.475 personer pendler ind i kommunen for at arbejde, mens 27.267 personer pendler ud 
af kommunen.  

 Den største branche målt på antal jobs er ”Øvrige brancher inkl. offentlige” med 17.217 
jobs. Dernæst er det brancherne ”Erhvervsservice, mv.” med 12.820 jobs og ”Handel og 
Transport, mv.” med 8.031 jobs. Billedet giver det samme mønster for regionen som 
helhed.  

 Langt de fleste arbejdssteder i Danmark er små virksomheder med op til 4 jobs. I Gentofte 
har 77,7 pct. af virksomhederne fra 1 til 4 jobs (69,7 pct. i regionen). Der var 135 
virksomheder i Gentofte, svarende til 2,7 pct., der har 50 eller flere jobs.  

 Omsætningen i den private sektor i Gentofte var på 69,5 mia. kr.   
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 Gentofte havde 944 eksporterende virksomheder i 2018. Gentofte er den andenstørste 
kommune målt i antal eksporterende virksomheder. København er den største.  

 I 2019 var der 813 nyetablerede virksomheder i Gentofte. Der har været en positiv udvikling 
på 3,4 pct. i perioden 2014 – 2019. Kun København og Frederiksberg har haft flere 
nyetablerede virksomheder i 2019.  

 
Det næste erhvervsoverblik forventes at komme vinter 2021. 
 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:  
 
At orienteringen om Kommunalt erhvervsoverblik forår 2021 tages til efterretning.  
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 16. august 2021 
 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Kommunalt erhvervsoverblik forår 2021 (4033329 - EMN-2021-04380) 
 
 

5 (Åben) Kvartalsrapportering 
  
Sags ID: EMN-2021-04075 
 
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. 
 
Som en del af de stående udvalgs opgave med at følge udviklingen på udvalgets ressortområde 
indeholder denne kvartalsrapportering en statusopfølgning på realisering af de politikker, strategier 
m.v., som Kommunalbestyrelsen har vedtaget på baggrund af anbefalinger fra opgaveudvalg. 
Opfølgningerne er 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: 
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 FN’s verdensmål i Gentofte 
 En Ny Udskoling – MIT Campus Gentofte 
 Anbringelser 
 Erhvervspolitik 

 
 
Indstilling 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At kvartalsrapporteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 16. august 2021 
 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Kvartalsrapportering EBI - august 2021 (4083913 - EMN-2021-04075) 
2. Nøgletalsbilag EBI (4080035 - EMN-2021-04075) 
3. Opfølgning på opgaveudvalget FNs verdensmål i Gentofte 2021-1 (4013372 - EMN-2021-
04075) 
4. En ny Udskoling opfølgning opgaveudvalg 2. kvartal 2021 (4080037 - EMN-2021-04075) 
5. Anbringelser opfølgning opgaveudvalg 2. kvartal 2021 (4080036 - EMN-2021-04075) 
6. Opfølgning på opgaveudvalget Erhvervspolitik i Gentofte august 2021 (4082424 - EMN-
2021-04075) 
 
 

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
  
Sags ID: EMN-2020-02220 
 
 
 
 
 
Indstilling 

 Orientering om uddannelsesområdet 
Sammenhængende plan for vejledning: UU-Gentofte har udarbejdet ”Sammenhængende 
plan for vejledning i Gentofte Kommune” i henhold til den politiske aftale ”Fra folkeskole til 
Faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”. Formålet er at elever i 8. og 9. klasse og 
deres forældre skal opleve sammenhæng mellem vejledningsaktiviteter, uddannelsesvalget 
og overgangen til ungdomsuddannelsen. Se bilag. 
 
Justering i handleplan for søgning til EUD: Forvaltningen ønsker at orientere udvalget om, 
at der er foretaget justeringer i ”Handleplan for øgning af søgetal til erhvervsuddannelser” 
grundet corona: 
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1. Ambassadørkorpset: Virtuel afvikling både i 2020 og 2021, fremfor fysisk 
2. Gentofte SKILLS: Rykket fra juni 2021 til primo november 2021 
3. PRØV DET!: Aflyst i 2020 og siden rykket fra april 2021 til efterår 2021 

 
Korte beskrivelser af ovenstående forløb fremgår desuden af Sammenhængende plan for 
vejledning i Gentofte Kommune, jf. ovenfor. 
 
Status på FGU: UU-Gentofte har udarbejdet et statusnotat for FGU. Det indeholder blandt 
andet oversigt over, hvor mange unge, der er indskrevet på FGU fra Gentofte Kommune, 
hvor mange der afslutter i 2021, samt hvor de har søgt hen efterfølgende. Hvis der har 
været ændringer i målgruppen siden sidst, eller hvis der er opstået nye udfordringer, vil 
notatet også indeholde dette. Se bilag. 

 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 16. august 2021 
 
Udvalget blev orienteret om Uddannelsesområdet. 
 
Bilag 
1. Notat om status på FGU - UU-Gentofte_09-07-21 (4084630 - EMN-2020-02220) 
2. Sammenhængende plan for vejledning UU-Gentofte 2021 (4084640 - EMN-2020-02220) 
 
 

7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
 
Sags ID: EMN-2020-02220  
 
 

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