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1 (Åben) Dagsorden til femte møde i opgaveudvalget Flere i arbejde eller 
uddannelse 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-06063 

 

Resumé 

På sidste møde i opgaveudvalget den 22. oktober 2019 fik udvalget indsigt i virksomhedernes 
perspektiv på, hvordan man får ledige borgere i job, og hvordan virksomhedsperspektivet indgår i 
Jobcenter Gentoftes strategi. 
 
På det femte møde i opgaveudvalget skal udvalget formulere rammer og retning for de 
arbejdsgrupper, som fremover skal arbejde med at formulere forslag til metoder og initiativer, som 
skal hjælpe hver enkelt målgruppe i arbejde. Desuden skal udvalget nedsætte arbejdsgrupperne. 

 
Baggrund 

Formålet med det femte møde i opgaveudvalget er todelt. 
 
Det første formål er, at medlemmerne af udvalget sætter rammer og retning for de arbejdsgrupper, 
som fremover skal arbejde videre med forslag til indsatser og metoder, som skal hjælpe ledige 
borgere i Gentofte i job eller uddannelse. Det skal ske ved, at udvalget i fællesskab formulerer 
nogle retningslinjer for det produkt, som arbejdsgrupperne skal levere samt de kriterier, som 
produkterne skal opfylde. 
 
Et andet formål er, at opgaveudvalget etablerer de arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med at 
få udviklet de koncepter for initiativer, der skal hjælpe ledige borgere i Gentofte i job eller 
uddannelse 
 
Dagsordenen for det femte møde i opgaveudvalget er derfor følgende: 
 

 Velkomst 

 Formulering af rammer og retning for arbejdsgrupper 

 Nedsættelse af arbejdsgrupper 

 Tak for i dag. 
 

 

Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 
 
Til opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse: 
 

 At opgaveudvalget sætter rammer og retning for arbejdsgruppernes fremtidige arbejde. 
 At opgaveudvalget nedsætter de arbejdsgrupper, som fremover skal arbejde videre med 

forslag til initiativer og metoder, som skal hjælpe ledige i job eller uddannelse. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
På mødet formulerede opgaveudvalget i fællesskab – og med udgangspunkt i alle de indsigter, 
opgaveudvalget hidtil har fået og de indspil, som udvalget har givet – en række pejlemærker for det 
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arbejde, som fremover kommer til at foregå i 3 arbejdsgrupper. Udvalget fik dermed på mødet sat 
rammer og retning for det produkt, som hver arbejdsgruppe første gang skal pitche på det næste 
møde i udvalget den 22. januar 2020. 
 
Pejlemærkerne handlede bl.a. om, at flere af målgrupperne skal have en tidligere indsats, end det 
er tilfældet i dag, at de lediges brug af netværk skal styrkes, at jobcentret skal styrke deres 
netværksindsats over for virksomhederne og øge brugen af rollemodeller og mestringsoplevelser i 
forhold til nogle af målgrupperne.  
 
På mødet nedsatte opgaveudvalget 3 arbejdsgrupper, som hver især skal arbejde videre med 
konkrete forslag til initiativer og metoder. På mødet meldte 6 af medlemmerne sig til at deltage i en 
arbejdsgruppe. Derudover har 2 medlemmer, som var forhindrede i at deltage på selve mødet, 
meldt sig til at deltage i en arbejdsgruppe. 

 
Bilag 
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