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Side 2

1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget En ny Udskoling
Sags ID: EMN-2017-02992
Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget En ny
Udskoling - MIT Campus Gentofte efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentation fra møderne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens
medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles
Til Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kultur-, Unge- og
Fritidsudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget En ny Udskoling – MIT Campus Gentofte tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 25-09-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Dato: 25-09-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod idet, ”Det er useriøst at tage debatter omkring §17.4
udvalget ud fra et bilag på en A4 side sat op som en tegning, ligeledes finder Enhedslisten
at et så væsentligt politisk område bør have større politisk fokus og ikke afklares uden for
fagudvalgene ved reelt 3 møder i et § 17.4 udvalg. ”
Beslutninger:
Taget til efterretning.
Bilag
1. Status til løbende orientering på KB fællesmøde den 25. september 2017 (1977142 - EMN2017-02992)

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget for Anbringelser
Sags ID: EMN-2016-05057
Resumé

Side 3

Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget for
Anbringelser efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentation fra møderne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens
medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles
Til Børne- og Skoleudvalget, Kultur- Unge, og Fritidsudvalget og Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget for Anbringelser tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 25-09-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Dato: 25-09-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod idet, ”Det er useriøst at tage debat omkring § 17.4
udvalget ud fra et bilag på én A4 side sat op som en tegning. Ligeledes finder
Enhedslisten det særdeles problematisk at man vil designe et frivilligt netværk omkring
udsatte børn, unge og deres familier og det samme gør sig gældende i forhold til støtte
under anbringelse. Enhedslisten opfordrer udvalget til at have bedre bud end hvad der
fremkommer på tegningen omkring støtte efter anbringelsen. ”
Beslutninger:
Taget til efterretning.
Bilag
1. Status til løbende orientering på KB fællesmøde september 2017 (1981930 - EMN-201605057)

3 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Boligsocial Indsats
Sags ID: EMN-2017-04192
Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Boligsocial
Indsats efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
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Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentation fra møderne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens
medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles
Til Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget Boligsocial Indsats tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Dato: 25-09-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod idet, ”Det er useriøst at tage debat omkring §17.4
udvalget ud fra et bilag på én A4 side sat op som en tegning, hvor dele af tegningen er
ulæselige. Ligeledes finder Enhedslisten det problematisk at et § 17.4 udvalg der skal
behandle et så alvorligt emne reelt kun afholder 3 møder i udvalget. ”
Udvalg: Socialudvalget Dato: 25-09-2017

Taget til efterretning. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ’Det er useriøst at tage debat
omkring §17.4 udvalget ud fra et bilag på én A4 side sat op som en tegning, hvor dele af
tegningen er ulæselige. Ligeledes finder Enhedslisten det problematisk at et § 17.4 udvalg
der skal behandle et så alvorligt emne reelt kun afholder 3 møder i udvalget’.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Bilag
1. Løbende orientering - opgaveudvalget Boligsocial Indsats (1966326 - EMN-2017-04192)

4 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Integration med særligt fokus på
udskoling, uddannelse og beskæftigelse
Sags ID: EMN-2017-04187
Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Integration
med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
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Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentation fra møderne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens
medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget Integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og
beskæftigelse tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Dato: 25-09-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod idet, ”Der er useriøst at tage debat omkring § 17.4
udvalget ud fra et bilag på én A4 side sat op som en tegning. Ligeledes finder
Enhedslisten det problematisk at referater fra arbejdsgrupperne ikke er tilgængelige, samt
at alle referater ikke ligger på siden for udvalget. ”
Beslutninger:
Taget til efterretning.
Bilag
1. Løbende orientering - opgaveudvalget Integration med særligt fokus på udskoling,
uddannelse og beskæftigelse (1851998 - EMN-2017-04187)

Side 6

