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1 (Åben) Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 
  
Sags ID: EMN-2023-00838 
 
Resumé 
Den nuværende regering har i sit regeringsgrundlag varslet større ændringer af 
beskæftigelsesindsatsen. Der er ikke forelagt en samlet plan af tankerne omkring dette, men 
Venstre og Moderaterne har tilsluttet sig to aftaler fra den tidligere regering, der var tiltænkt til at 
finansiere retten til tidlig pension. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres på 
mødet omkring forvaltningens viden om disse lovforslag.  
 
Baggrund 
Den tidligere regering indgik som led i at finansiere ret til tidlig pension to aftaler. Venstre og 
moderaterne har tilsluttet sig de to aftaler.  
 
Første delaftale blev vedtaget i Folketinget juni 2021 og er fuldt implementeret også i Gentofte 
Kommune. Lovforslaget handlede primært om, hvor ofte de unge skal have et tilbud.  
 
Anden delaftale vil blive udmøntet i to lovforslag. Det første lovforslag vil forventeligt indeholde, at 
øvrig vejledning og opkvalificering ikke længere tæller som et ret og pligtilbud. Indsatsen skal i 
højere grad have fokus på virksomhedsrettede tilbud, ordinære timer og ordinær uddannelse. 
Lovforslaget vil også indeholde muligheden for, at ledige de første 6 måneder kan vælge, om 
samtalen skal være fysisk, telefonisk eller digital, dog skal første samtale være fysisk. Sidst 
forventes administrative forenklinger. Lovforslaget er fremsat med ikrafttrædelse den 22. marts 
2023. 
 
Det andet lovforslag vil handle om at forenkle kontaktforløbet. Det er forventningen, at A-kasserne 
vil få ansvaret for indsatsen i de første 3 måneders ledighed for dagpengemodtagere. Derudover 
vil lempelse af uddannelsespålægget blive gjort permanent. Lovforslaget forventes at blive fremlagt 
i løbet af foråret og forventes at træde i kraft 1. januar 2024.  
 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil på mødet få en mundtlig orientering om de 
nye lovkrav, der er på vej og den overordnede betydning heraf for Gentofte Kommune.  
 
 
Indstilling 
Social og Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At tage orienteringen om nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen til efterretning.  
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
 
Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 9. februar 2023 
 
Taget til efterretning, idet forvaltningen vender tilbage til udvalget med oplæg til politisk drøftelse af 
handlemuligheder. 
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Bilag 
 
 

2 (Åben) Virksomheds- og erhvervsservice 
  
Sags ID: EMN-2023-00469 
 
Resumé 
Med Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets 4-årige mål er der sat retning for 
virksomheds- og erhvervsservicen i regi af beskæftigelses- og erhvervsområdet i Gentofte 
Kommune. Baseret på dette og indikationerne fra nationalt hold på området orienteres udvalget 
omkring virksomheds- og erhvervsservicen i Gentofte Kommune med henblik på drøftelse af 
perspektiverne for udvikling og tilpasning.  
 
Baggrund 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (EBI-udvalget) har sat retning for virksomheds- 
og erhvervsservicen med de 4-årige mål. Vi ser ind i en tid med potentielle forandringer og ønsker, 
at EBI-udvalget drøfter retning for virksomheds- og erhvervsservicen. 
 
Med udgangspunkt i den nuværende indsats og opbygning drøfter udvalget, hvordan 
udefrakommende forandringer vil give grobund for udvikling og eller tilpasning af kommunens 
service og indsats på området. 
 
Udviklingstendenserne er mange og indbefatter, at kommunen: 
 
For det første skal vurdere og tilpasse kommunens virksomheds- og erhvervsservice, så den 
møder virksomhedernes behov i forhold til rekruttering i en enten fortsat højkonjunktur eller 
potentiel lavkonjunktur.  
 
For det andet skal kommunen udvikle indsatsen, så den i højere grad kan hjælpe kommunen som 
organisation i forhold til mangel på arbejdskraft og derfor have en aktiv dialog omkring 
jobfunktioner og indhold på de enkelte arbejdspladser.  
 
For det tredje indikerer meldingerne fra regeringen omkring beskæftigelsesområdet, at 
virksomhedspraktikker skal være det primære tilbud for ledige borgere, hvilket vil kræve en endnu 
mere opsøgende og håndholdt virksomheds- og erhvervsservice.  
 
For det fjerde vil kommunen skulle udvikle erhvervsservicen for at kunne agere som én indgang og 
dermed sætte virksomhedssamarbejdet ind i et bredere erhvervsrettet perspektiv med et styrket 
samarbejde om virksomhedskontakten både med Erhvervshus Hovedstaden, men også med de 
øvrige opgaveområder og afdelinger i kommunen som fx Klimaenheden.  
 
For det femte skal der arbejdes med at realisere de perspektiver og målsætninger, som det 
igangværende opgaveudvalg Erhvervspolitisk strategi anbefaler for erhvervsindsatsen i Gentofte 
Kommune. Til det formål er der politisk i budgetaftalen for 2023-24 afsat midler til at realisere 
kommende målsætninger sammen med de øvrige målsætninger fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget. Forvaltningen vil vende tilbage om en prioritering af midlerne, når 
opgaveudvalget Erhvervspolitisk Strategi har afleveret.  
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Vedlagt er orientering om kommunens virksomheds- og erhvervsservice. 
 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At udvalget drøfter præsentationen af kommunens virksomheds- og erhvervsservice og de 
fremadrettede perspektiver for udviklingen og tilpasning af området. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
 
Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 9. februar 2023 
 
Drøftet og orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Notat om virksomheds- og erhvervsservice (4952530 - EMN-2023-00469) 
 
 

3 (Åben) Drøftelse af priser, som Gentofte Kommune uddeler 
  
Sags ID: EMN-2023-00625 
 
Resumé 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager hvert år stilling til, hvem der skal 
modtage Vi ta’r ansvar-prisen. I første halvår 2023 drøfter de stående udvalg, om de priser, der 
uddeles på udvalgets område, fortsat skal uddeles, og om formål og/eller kriterier bør revideres. 
Hvis udvalget foreslår at revidere formål/kriterier, udarbejder forvaltningen på baggrund af 
drøftelsen et forslag, som udvalget behandler på sit møde i andet kvartal 2023, og som derefter 
forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august 2023 sammen med 
stillingtagen til de øvrige priser, som uddeles. 
 
 
Baggrund 
Gentofte Kommune uddeler årligt seks forskellige priser for at anerkende unikke indsatser på 
områder, Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme. De eksisterende priser er Klimaprisen, Vi ta’r 
ansvar prisen, Ældreprisen, Initiativprisen, Årets Gentofte Kunstner og Kulturprisen.  
 
I første halvår 2023 drøfter de stående udvalg, om de priser, der uddeles på udvalgets område, 
fortsat skal uddeles, og om formål og/eller kriterier bør revideres. Hvis udvalget foreslår at revidere, 
udarbejder forvaltningen på baggrund af drøftelsen et forslag, som udvalget behandler på sit møde 
i andet kvartal 2023, og som derefter forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i 
august 2023 sammen med stillingtagen til de øvrige priser, som uddeles. 
 



Side 6

Det er forvaltningens vurdering, at prisen skal fortsætte. Forvaltningen foreslår samtidig en 
revidering af prisen. Forvaltningen foreslår, at der gives i alt to priser; én til en privat virksomhed og 
én til en offentlig/selvejende virksomhed eller forening. Prisen til den offentlige/selvejende 
virksomhed eller forening kan overrækkes ved et særskilt arrangement målrettet de 
offentlige/selvejende virksomheder og foreninger, der er en del af ”Vi ta’r ansvar” ordningen.  
 
 
Indstilling 
Social og Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
  
At drøfte og anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om uddeling af Vi ta’r ansvar-
prisen skal fortsætte uændret, ophøre eller revideres med henblik på, at Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen i august 2023 forelægges sag om, hvilke priser kommunen skal uddele 
fremadrettet. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
 
Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 9. februar 2023 
 
Det anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Vi ta’r ansvar prisen fastholdes 
med den justering, at der gives to priser; én til en privat virksomhed og én til en offentlig/selvejende 
virksomhed eller forening. 
 
Bilag 
1. Om Vi ta'r ansvar- prisen (4948261 - EMN-2023-00625) 
 
 

4 (Åben) Kvartalsrapportering til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
4. kvartal 2022 
  
Sags ID: EMN-2023-00747 
 
Resumé 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget gives en kvartalsrapportering for 4. 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. Denne 
kvartalsrapportering er samtidig en opsamling på hele 2022. Fremover vil kvartalsrapporteringen 
indeholde opfølgning på udvalgets fireårige mål. 
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Der er siden den seneste afrapportering til udvalget ikke sket markante ændringer i udviklingen. 
 
Der er fortsat et fald i antallet af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Disse 
grupper er faldet med hhv. 32,4 pct. og 25,5 pct. fra 2021 til 2022. Det største fald er sket for 
gruppen af uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Denne gruppe er faldet 
med 38 pct. fra 2021 til 2022. 
Antallet af borgere på sygedagpenge og fleksjobberettigede stiger fortsat svagt. Med udgangen af 
2022 var disse målgrupper steget med henholdsvis 6,7 pct. og 2,2 pct. siden 2022. 
 
En del af jobcentrets opgaver er endvidere at hjælpe de lokale virksomheder med at skaffe 
kvalificeret arbejdskraft. 
Jobcenter Gentofte har i 2022 afsluttet 47 pct. af de rekrutteringsanmodninger, der er modtaget fra 
lokale virksomheder, til ordinære jobs. 
 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At kvartalsrapporteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
 
Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 9. februar 2023 
 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Kvartalsrapportering EBI februar 2023 (4952184 - EMN-2023-00747) 
2. Nøgletal EBI februar 2023 (4966839 - EMN-2023-00747) 
3. Budgetændringer 4Q 2022 EBI (4966841 - EMN-2023-00747) 
 
 

5 (Åben) Årsplan for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
  
Sags ID: EMN-2023-00777 
 
Resumé 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres om årsplan for dagsordenspunkter 
til udvalgets møder.  
 
Baggrund 
Årsplan for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget giver udvalgets medlemmer 
mulighed for løbende at prioritere emner til behandling.  
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Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder.  
 
Årsplanens formål er at være med til at sikre:  

 At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år  
 At der kan koordineres på tværs af udvalgene  
 At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har 

indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne.  
 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på politikerportalen efter udvalgets 
behandling af den. 
 
 
Indstilling 
Social og sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
 
Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 9. februar 2023 
 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Årsplan for møder i EBI  (4953706 - EMN-2023-00777) 
 
 

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
  
Sags ID: EMN-2021-06703 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Beslutninger: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 9. februar 2023 
 
Forvaltningen orienterede om, at der på grund af en fejl i Kommunernes ydelsessystem (KY) er 
sket automatisk nedsættelse i ydelsen til kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af 225-timers 
reglen, uden at kommunen har truffet en afgørelse. For Gentofte Kommune gælder, at der vil være 
meget få sager, hvor der ikke er truffet afgørelse inden nedsættelse af ydelsen. KOMBIT har 
oplyst, at der medio februar 2023, på baggrund af en nærmere systemanalyse, vil blive oversendt 
lister til kommunerne med oplysninger om borgere, der er nedsat uden en egentlig afgørelse. 
Borgere, der fejlagtigt er nedsat på grund af 225-timersreglen, grundet manglende 
systemunderstøttelse og deraf følgende administrationsfejl, vil blive økonomisk reguleret med 
tilbagevirkende kraft. 
 
Bilag 
 
 

7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Sags ID: EMN-2021-06703  
 
 

8 (Åben) Underskrift 
  
Sags ID: EMN-2021-08175 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
 
Beslutninger: 
Indtast beslutning her 
 
Bilag 
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