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Side 2

1 (Åben) Måltal for ungdomsuddannelser 2021
Sags ID: EMN-2021-00252

Resumé
Landets kommuner skal hvert år fremlægge søge- og måltal for søgningen til ungdomsuddannelse.
Hvis søgningen til EUD er under 10 pct., skal kommunen udarbejde en handleplan for, hvordan
søgetallet hæves. Der forelægges søge- og måltal for 2022 for Gentofte Kommunes unge til
politisk beslutning. Desuden fremlægges forslag til handleplan.

Baggrund
Folketinget har i 2018 vedtaget aftalen Fra folkeskole til faglært, der har til formål at sikre, at
søgningen til erhvervsuddannelse øges på landsplan. I 2020 søgte 20 pct. på landsplan en
erhvervsuddannelse i forlængelse af 9. eller 10. klasse.
Kommunalbestyrelsen skal som følge af Lov om kommunal indsats for unge under 25 år årligt
opgøre søgningen til ungdomsuddannelse. Opgørelsen skal foretages senest ved udgangen af
marts og skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest ved udgangen af maj, ifølge
Undervisningsministeriet. Der skal fastsættes måltal for hhv. gymnasiale uddannelser,
erhvervsuddannelser (EUD) og ”øvrige”. Måltallene skal afgrænses, så de alene omfatter
søgningen direkte fra 9. og 10. klasse, mens de ikke omfatter unge, der søger
ungdomsuddannelse senere i ungelivet.
Søgetallene for 2021 forventes opgjort ultimo marts, i forlængelse af ansøgningsfristen 1. marts.
Udvikling
Udviklingen i søgningen direkte fra 9. eller 10. klasse siden 2015 fremgår af nedenstående skema.
Som det fremgår er der ikke tale om en entydig tendens, men snarere om mindre udsving fra år til
år:
EUD
EUD Landsplan GYM
GYM
Gentofte
Gentofte
Landsplan
2015
2,6
18,5
94,6
73,8
2016
3,3
18,4
93,4
74,3
2017
4,2
18,5
91,7
74,0
2018
4,6
19,4
91,1
73,1
2019
3,9
20,1
91,3
72,0
2020
3,0
19,9
93,1
72,0
2021
Måltal 2022*
5,0
+25
92
Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk
* Forslag til måltal for 2022

Erhvervsuddannelser
På landsplan er det en politisk målsætning, at 25 pct. af en ungdomsårgang søger EUD i 2020,
mens målsætningen hæves til 30 pct. i 2025.
Gentofte Kommunes søgetal til EUD, herunder også EUX, lå i 2020 på 3 pct. Set over en periode
fra 2015-2020 har søgningen til EUD for Gentoftes unge varieret fra 2,6 pct. til 4,6 pct. Gentofte
Kommunes udvikling de seneste år følger udviklingen på landsplan og i de omkringliggende
kommuner, hvor Lyngby, Gladsaxe og København har tilsvarende haft fald i søgning til EUD.
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Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at måltallet for søgningen til EUD direkte fra 9. eller
10. klasse fastlægges til 5 pct. Forvaltningen foreslår, at måltallet på 5 pct. fastholdes for 2022.
Dette vurderes både at være et ambitiøst og realistisk måltal, selvom det ligger et stykke fra det
nationale mål på 25 pct.: En stigning til 5 pct. svarer i 2020-tal til, at 25 elever skal flyttes fra
gymnasial uddannelse eller ”øvrige” til en erhvervsuddannelse.
Da Gentofte Kommunes søgetal til EUD ligger under 10 pct., skal kommunen offentliggøre en
handleplan for, hvordan søgetallet hæves. Gentofte Kommune har derfor udarbejdet en
handleplan, som skal understøtte, at flere unge i Gentofte vælger EUD. Samtidig er handleplanen
baseret på en målsætning om, at flest unge vælger den uddannelse, der er rigtig for dem, på et
veloplyst grundlag om uddannelsesmuligheder.
Handleplanen betragtes som flerårig, idet det kræver flere års indsats at ændre
uddannelsestænkningen hos både de unge og deres forældre. Handleplanen er vedlagt som bilag.
Om handleplanens initiativer skal nævnes, at Gentofte Kommune i 2020 har haft planlagt
arrangementer, som er blevet aflyst eller udsat grundet corona. Det gælder blandt andet PRØV
DET!, som har været planlagt til afvikling både i foråret og i efteråret 2020, men som begge gange
blev aflyst grundet corona. Dertil er der Ambassadørkorpset, som grundet corona blev afviklet
online i uge 49 og 50. Endelig er GentofteSkills planlagt til sommeren 2021 og forventes fastholdt,
men i en anden form grundet corona. En samlet status for de tre initiativer fremgår af bilag 2.
Gymnasiale uddannelser
Data viser, at søgemønstret til de ordinære ungdomsuddannelser adskiller sig fra
landsgennemsnittet, hvad angår Gentofte Kommunes unge. Således var der i 2020 blandt
Gentoftes unge 93,1 pct., der søgte en gymnasial uddannelse i direkte forlængelse af deres 9. eller
10. klasse. De gymnasiale uddannelser omfatter både de to- og treårige (stx, htx, hhx, hf, IB, preIB, 2-årig stx). På landsplan var det tilsvarende tal 72 pct.
Forvaltningen foreslår, at der fastsættes et måltal på 92 pct., der i 2022 søger gymnasial
uddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse.
Øvrige – STU, FGU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet
Andelen af unge, der søger STU eller FGU direkte efter 9. eller 10. klasse lå i 2020 på 1,8 pct. Den
resterende del på 2,2 pct. dækker over unge, der søger ungdomshøjskole, udlandsophold eller
arbejde.
For at løfte antallet af ansøgere til EUD, skal der være nogle af de unge, der i dag søger hhv.
gymnasium eller ”øvrigt”, som fremover i stedet vælger EUD. Det vurderes, at der kan flyttes et
pct.point fra hver af de to områder med henblik på at løfte søgningen til EUD med ca. 2
procentpoint, så 5 pct. af en ungdomsårgang i 2022 søger EUD.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Skoleudvalget samt Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:
At fastsætte måltal for 2022 for unges søgning til hhv.:
1. Erhvervsuddannelse (herunder EUD og EUX): 5 pct.
2. Gymnasiale uddannelser (herunder 2- og 3-årige): 92 pct.
3. Øvrige (STU, FGU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet): 3 pct.
At vedtage handleplan for søgning til EUD
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Skoleudvalget
Dato: 01-02-2021

Pkt. 1-2, Godkendt.
Bilag
1. Handleplan for øgning af søgetal til EUD GK 2021 (3747109 - EMN-2021-00252)
2. Statusnotat for EUD-handleplanen dec. 2020 (3752241 - EMN-2021-00252)

2 (Åben) DI's lokalt erhvervsklima 2020
Sags ID: EMN-2021-00341

Resumé
DI gennemfører årligt en landsdækkende undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed.
Gentofte Kommune opnår i 2020-målingen en placering som nummer 28. Erhvervs-,
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres om undersøgelsens resultater for Gentofte
Kommune.

Baggrund
DI gennemførte også i 2020 en landsdækkende undersøgelse af kommunernes
erhvervsvenlighed. Kommunerne er bedømt indenfor 9 kategorier:











Infrastruktur og transport
Arbejdskraft
Uddannelse
Kommunal sagsbehandling
Skatter, afgifter og gebyrer
Fysiske rammer
Brug af private leverandører
Kommunens image
Information og dialog med kommunen.

Resultaterne er baseret dels på virksomhedernes tilfredshed med den pågældende
kategori, dels på tilgængeligt statistik på en række faktorer inden for hver kategori.
Virksomhederne har i undersøgelse endvidere svaret på det overordnede spørgsmål:
”Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes erhvervsvenlighed”. Spørgsmålet vægter en
tredjedel af den enkelte kommunes samlede placering.
I Gentofte har 90 af DI’s medlemsvirksomheder svaret på DI’s spørgeskemaundersøgelse,
svarende til 1.653 arbejdspladser. Virksomhederne dækker blandt andet brancherne
produktion, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og services.
Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i perioden august til september 2020.
Gentofte opnår en samlet placering som 28 i DI undersøgelse af det lokale erhvervsklima i
2020. Dette er en fremgang siden målingen i 2019, hvor Gentofte var placeret som nr. 54.

Side 5

På det overordnede spørgsmål om oplevet erhvervsvenlighed er Gentofte placeret som
nummer 22, hvilket er en fremgang fra en placering som nummer 62 i 2019.
Gentofte er gået tilbage i to kategorier: Uddannelse og Brug af private leverandører. Det
største fald ses i kategorien ”uddannelse” med en placering som nummer 3 i 2019 til en
placering som nummer 74 i 2020.
I vedlagte bilag gives et overblik over resultaterne på de enkelte kategorier samt
bemærkninger til resultaterne.
Endvidere er vedlagt DI’s dataark med resultaterne for Gentofte Kommune. Det skal
bemærkes, at spredningen ikke fremgår, hvilket viser, hvordan de enkelte kommuners
resultater fordeler sig. Hvis flere kommuners resultater er meget lig hinanden, så skal der
ikke meget til for enten at rykke op eller ned resultatmæssigt.
Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:
At orienteringen om resultaterne af DI’s lokalt erhvervsklima 2020 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. DI's Lokalt Erhvervsklima 2020, opsummering og bemærkninger til Gentoftes resultater
(3755240 - EMN-2021-00341)
2. Resultater for Gentofte (3755255 - EMN-2021-00341)

3 (Åben) Kommunalt erhvervsoverblik efterår 2020
Sags ID: EMN-2021-00391

Resumé
Erhvervshus Hovedstaden har udarbejdet Kommunalt erhvervsoverblik efterår 2020, der viser en
række kommunale nøgletal for kommunernes erhvervsstrukturer. Kommunalt erhvervsoverblik
forelægges Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Baggrund
Erhvervshus Hovedstaden har udgivet Kommunalt erhvervsoverblik efterår 2020. Overblikket viser
en række kommunale nøgletal, der tegner en profil af kommunernes og regionens
erhvervsstruktur. Overblikket bygger på seneste data, der er til rådighed, og er primært fra 2019.
Opsummeret viser data for Gentofte, at:


43.912 personer var beskæftiget på arbejdssteder beliggende i Gentofte. Dermed er
Gentofte den femte største kommune i regionen målt på antal beskæftigede.
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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.
Alle brancher på regionsniveau har haft vækst i antal jobs i perioden 2017 – 2019 med et
samlet gennemsnit på 3,1 pct. Gentofte har haft en vækst på 3,6 pct.
Information og kommunikation er den branche, der har oplevet den største vækst i antal
jobs både i Gentofte og regionen som helhed med en udvikling på 19,7 pct. pct. i perioden
2017-2019. Der var i 2019 ansat 1.434 i branchen i Gentofte.
I Gentofte er der 5.039 arbejdssteder med jobs. Branchen ”Erhvervsservice, mv.” er med
2.063 arbejdssteder den branche med de fleste arbejdssteder både i Gentofte og regionen.
Branchen ”Øvrige brancher, inkl. det offentlige” er den branche, hvor der er opstået flest
nye arbejdssteder med en vækst på 4,1 pct. i perioden 2017-2019 – dog tæt forfulgt af
”Erhvervsservice, mv.”.
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. i 2018 og med en positiv
udvikling på 13,4 pct. i perioden 2016 – 2018. Gentofte havde 944 eksporterende
virksomheder i 2018. Der var 220 erklærede konkurser i 2019.
I 2018 var der 778 nyetablerede virksomheder i Gentofte, hvilket giver en etableringsrate
på 7,6 pct. (regionsgennemsnit på 7,5 pct.). I 2017 var etableringsraten på 7,9 pct.

Det næste erhvervsoverblik forventes at komme i første kvartal 2021.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:
At orienteringen om Kommunalt erhvervsoverblik efterår 2020 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Erhvervshus Hovedstaden, Kommunalt erhvervsoverblik efterår 2020 (3759341 - EMN2021-00391)

4 (Åben) Status på ledighedsudviklingen under corona
Sags ID: EMN-2021-00770

Resumé

Side 7

Corona-pandemien har sat sine spor på arbejdsmarkedet med færre opslåede stillinger og flere
afskedigelser som følge. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget gives en status på
udviklingen i ledigheden som følge af corona-pandemien.

Baggrund
Corona-pandemien har sat sine spor på arbejdsmarkedet og med en højere ledighed som følge.

Den stigende ledighed har primært ramt de jobparate ledige. Antallet af forsikrede ledige
målt i fuldtidspersoner er steget med 26,1 pct. i 2020, og for de jobparate
kontanthjælpsmodtagere er stigningen på 19,8 pct. En fuldtidsperson dækker over én eller
flere personer med en samlet varighed, der udgør fuld tid inden for den givne måleperiode.
Gentofte har under corona-pandemien været blandt de kommuner, der relativt set har fået
flere jobparate ledige med en stigning på 48,1 pct. i perioden fra den 8. marts 2020 til den
24. januar 2021. Her er der målt i det konkrete antal personer, der er tilmeldt som ledig, og
som skal have en indsats.
Corona-pandemien har også sat sine spor for antallet af ledige borgere, der er blevet ramt
af langtidsledighed. Antallet af langtidsledige er steget fra 255 til 386 fuldtidspersoner i
perioden februar-november 2020, hvilket svarer til en stigning på 51,4 pct. Det er primært
dagspengemodtagere, der har mærket konsekvenserne af corona med en stigning fra 185
til 309 personer, hvilket svarer til en stigning på 67 pct.
Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 20,7 pct. i 2020 som følge af COVID19 målt i fuldtidspersoner. Det øgede antal dækker over, at der både er set et øget antal
sygemeldte, der er raskmeldt indenfor 8 uger og et øget antal sygemeldte med en
sygemelding udover 8 uger. Disse borgere skal have en plan med indsatser med det sigte,
at den sygemeldte vender tilbage til jobbet.
På mødet vil udvalget få en yderligere status på ledighedsudviklingen samt de indsatser,
der skal hjælpe de flere ledige tilbage i arbejde.
Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

5 (Åben) Kvartalsrapportering
Sags ID: EMN-2021-00485
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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:
 Anbringelser
 Boligsocial indsats
 Detailhandel i Gentofte

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kvartalsrapportering EBI - februar 2021 (3781917 - EMN-2021-00485)
2. EBI Nøgletalsbilag (3781490 - EMN-2021-00485)
3. Detailhandel i Gentofte opfølgning opgaveudvalg 4. kvartal 2020 (3781537 - EMN-202100485)
4. Anbringelser opfølgning opgaveudvalg 4. kvartal 2020 (3766110 - EMN-2021-00485)
5. Boligsocial indsats opfølgning opgaveudvalg 4. kvartal 2020 (3766107 - EMN-2021-00485)

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

8 (Åben) Underskrift
Sags ID: EMN-2021-00613

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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