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Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. februar 2014
1 Åbent

Introduktion til erhvervs- og beskæftigelsesområdet

048520-2013

Resumé
Da Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er et nyoprettet udvalg, skal der i løbet af møderækken
for 2014 gives en indføring i fagområdet. Dette gøres dels gennem drøftelsen af konkrete sager,
dels ved at uddybe disse med baggrundsoplæg.

Baggrund
Social & Sundhed har udarbejdet en præsentation af erhvervs- og beskæftigelsesområdet med
henblik på at give en bred introduktion til udvalgets område. Præsentationen skal understøtte den
introduktion til området, som udvalget vil få på møderne i 2014. Der vedlægges desuden budget
for udvalgets målområde 48 – arbejdsmarked og overførselsindkomster.
Der er desuden udarbejdet et forslag til en mødeplan for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for
2014. Princippet bag planen er, at udvalget på hvert af årets møder vil blive præsenteret for et eller
flere aktuelle temaer til drøftelse. Temaerne vil samtidig danne afsæt for en uddybning af et
erhvervs- eller beskæftigelsespolitisk område, således at udvalget hen over året introduceres til
fagområdet. Temaer, mødedatoer med mere for årets møder fremgår af vedlagte bilag.
Til orientering vedlægges desuden et handout, som Social & Sundhed har udarbejdet for at give et
kort overblik over de forskellige virksomhedsrettede ordninger på beskæftigelsesområdet, blandt
andet virksomhedspraktik, løntilskud og fleksjob.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At mødedatoer for 2014 i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendes.

Beslutninger
Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2: Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Bilag 1.3 Forslag til mødeplan Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014
Bilag 1.2 Budget for målområde 48
Bilag 1.1 Præsentation af erhvervs- og beskæftigelsesområdet
Bilag 1.4 Handout om virksomhedsrettede ordninger

Side 3 af 8

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. februar 2014
2 Åbent

Kontanthjælpsreform 2014

048520-2013

Resumé
Folketinget har i foråret 2013 indgået aftale om en grundlæggende reform af
kontanthjælpssystemet. Aftalen er den 28. juni 2013 vedtaget ved lov nr. 894 og 895 af 4. juli 2013,
der udgør den samlede kontanthjælpsreform. De to love træder i kraft 1. januar 2014.

Baggrund
En reform af kontanthjælpssystemet er trådt i kraft ved årsskiftet. Reformen medfører
grundlæggende ændringer for borgere på kontanthjælp.
Af væsentlige ændringer i forlængelse af reformen kan nævnes:
Kontanthjælp afskaffes for unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende
uddannelse. Denne gruppe modtager fremover i stedet den lavere uddannelseshjælp.
Uddannelseshjælp svarer økonomisk til SU og skal motivere de unge til at påbegynde en
uddannelse. Unge med udfordringer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter vil kunne
modtage et aktivitetstillæg.
Unge under 30 år på uddannelseshjælp vil fremover blive pålagt at finde, søge og påbegynde en
uddannelse. Disse tre trin udgør det såkaldte ”uddannelsespålæg”, der hidtil har været givet til
unge under 25 år. Unge, der er klar til at starte på en uddannelse, får pligt til at gå i gang med en
uddannelse hurtigst muligt, mens unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at
påbegynde en uddannelse, får pligt til at påbegynde aktiviteter, der kan gøre dem klar til at
påbegynde en uddannelse.
Unge, der ikke har brug for opkvalificering, vejledning eller anden indsats for at kunne påbegynde
enten uddannelse eller job, vil blive mødt med krav om, at de arbejder for deres ydelse, for
eksempel i form af en nytteindsats. Nytteindsats er indført som led i reformen, og består i
samfundsnyttigt arbejde, uden krav om opkvalificering eller andet beskæftigelsesrettet sigte.
Den gensidige forsørgelsespligt, der hidtil har været gældende for gifte par, er fremover også
gældende for ugifte samlevende par, hvor begge er over 25 år. Forsørgelsespligten gælder, så
snart én i et par søger kontanthjælp eller uddannelseshjælp.
Reformen gennemgås i vedlagte notat. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet to guides til
kontanthjælpsreformen, disse vedlægges ligeledes som bilag.

Vurdering
Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen medfører en række grundlæggende ændringer i
beskæftigelsesindsats og forsørgelsesydelse, i særdeleshed for de unge under 30 år, men også
for borgere over 30 år. I forbindelse med reformens implementering vil der derfor ske vigtige
ændringer for borgerne. Social & Sundhed vil løbende orientere Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget om implementeringen af reformen.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
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Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
At orienteringen om kontanthjælpsreformen tages til efterretning.

Beslutninger
Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Bilag 2.1 Notat: Kontanthjælpsreform 2014
Bilag 2.2 Guide til kontanthjælpsreformen (unge)
Bilag 2.3 Guide til kontanthjælpsreformen (voksne)

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. februar 2014
3 Åbent

Nytteindsats i Gentofte Kommune

048520-2013

Resumé
Nytteindsats indførtes i den aktive beskæftigelsespolitik med virkning fra 1. januar 2014 som led i
kontanthjælpsreformen. Der ønskes en politisk drøftelse af anvendelsen af nytteindsats i Gentofte
Kommune i forlængelse af de drøftelser, der har været blandt MED-repræsentanter og Det Lokale
Beskæftigelsesråd.

Baggrund
Med kontanthjælpsreformen indføres en række grundlæggende ændringer i indsatsen for borgere
på kontanthjælp. En af disse ændringer er, at borgere, der ikke har udfordringer i forhold til at
påbegynde uddannelse eller job, skal arbejde for deres ydelse. Nytteindsats skal dels sikre, at
borgeren arbejder for sin ydelse, dels tjene et samfundsnyttigt formål.
Målgrupperne for nytteindsats i henhold til lovgivningen fremgår af vedlagte bilag.
Som udgangspunkt byder de fem opgaveområder i Gentofte Kommune ind med samfundsnyttige
opgaver, således at der kan etableres en bred vifte af nytteindsatser. Gentofte Kommune forventer
et behov for 75 pladser. Eksempler på nytteindsats kan være oprydning på naturområder,
afspritning af tastaturer, dørhåndtag mm., afvaskning af legetøj i institutioner samt oprydning på
legepladser.
Gentofte Kommunes oplæg til håndtering af nytteindsatsen er beskrevet i vedlagte princippapir,
der er drøftet og godkendt i Direktionen i november 2013. Papiret har endvidere været drøftet i Det
Lokale Beskæftigelsesråd i december 2013, ligesom Gentofte Kommunes Hoved-MED udvalg har
drøftet principperne i januar 2014 (se bilag).
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Efter drøftelsen i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vil der hurtigst muligt blive orienteret om
nytteindsats på kommunens hjemmeside, ligesom der udarbejdes informationsmateriale til både
borgere og medarbejdere.

Vurdering
Det vedlagte udkast til et princippapir om nytteindsats skal afspejle Gentofte Kommunes
grundlæggende tilgang til nytteindsats. Princippapiret har været drøftet i relevante udvalg og det er
Social & Sundheds vurdering, at udkastet afspejler en tilgang til nytteindsats, som der er bred
opbakning til i organisationen. Social & Sundhed indstiller derfor, at udvalget på baggrund af det
vedlagte materiale godkender udkastet til princippapiret for nytteindkast.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
At vedlagte princippapir godkendes.

Beslutninger
Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Bilag 3.1 Udkast til princippapir Nytteindsats i Gentofte Kommune
Bilag 3.2 Referat af LBR's drøftelse af nytteindsats dec 2013
Bilag 3.3 Referat af Hoved-MED's drøftelse af nytteindsats
Bilag 3.4: Orienteringsskrivelse om Nytteindsats - 191213
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4 Åbent

Måltal til Beskæftigelsesplan 2014

048520-2013

Resumé
Gentofte Kommune skal hvert år udarbejde en strategiplan for det kommende års
beskæftigelsesindsats – den såkaldte beskæftigelsesplan. Planen for 2014 er godkendt af
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2013, dog uden måltal for planens fire
overordnede beskæftigelsesmål. Disse måltal skal fremlægges til godkendelse i Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget/Kommunalbestyrelsen med henblik på, at blive offentliggjort i
Beskæftigelsesplan 2014 i henhold til loven.
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Baggrund
Beskæftigelsesområdet påvirkes af nationale såvel som internationale økonomiske konjunkturer og
beskæftigelsesplanen baseres derfor dels på egne analyser og vurderinger, dels på eksterne
prognoser og data stillet til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På
tidspunktet for beskæftigelsesplanens udarbejdelse (medio 2013) er der således stor usikkerhed
forbundet med at skulle fastlægge konkrete måltal halvandet år frem i tiden (december 2014). Det
er derfor Social og Sundheds erfaring, at de mest ambitiøse og samtidig mest realistiske måltal
opnås ved at fastsætte måltallene i starten af året i forbindelse med beskæftigelsesplanens
offentliggørelse.
For 2014 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende fire politiske målsætninger:
1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en
erhvervskompetencegivende uddannelse.
2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres
3. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.
4. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har udmeldt, at kommunerne indtil videre skal
afvente målfastlæggelsen for målsætning 1, hvorfor der kun er udarbejdet måltal for de tre øvrige
målsætninger.

Vurdering
Gentofte Kommune har udarbejdet måltal på baggrund af en række analyser og prognoser, blandt
andet fra Økonomi og Indenrigsministeriet og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland
samt på baggrund af egne data. Dette udgør det bedst mulige grundlag at vurdere den kommende
ledighedsudvikling samt fastlægge niveauet for ministermålene.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At Gentofte Kommunes måltal til Beskæftigelsesplan 2014 godkendes.

Beslutninger
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen
________________________
Bilag
Bilag 4.2 Beskæftigelsesplan 2014
Bilag 4.1 Måltal til beskæftigelsesplan 2014

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. februar 2014
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5 Åbent
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
003159-2014

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
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Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
003159-2014

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
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