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Side 3 

1 (Åben) Dagsorden for møde i opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse den 
21. maj 2019 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02502 

 

Resumé 

Opgaveudvalget afholdt sit første møde den 25. april. På mødet fik udvalget præsenteret den 
stillede opgave og havde derefter en første dialog om opgaven med at komme med ideer og 
forslag til metoder og konkrete initiativer, der skal hjælpe tre afgrænsede målgrupper i arbejde. 
 
Formålene med møde to i opgaveudvalget er dels, at medlemmerne får input til et fælles 
vidensgrundlag som fundament for det videre arbejde, dels fortsætter dialogen om opgaven med 
afsæt i de givne oplæg.  

 
Baggrund 

Programmet for møde to i opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse er bygget op omkring to 
oplæg med efterfølgende dialoger. 
  
Første oplæg vil have fokus på faktuel, kvantitativ viden om de tre målgrupper i Gentofte 
Kommune.  
 
Andet oplæg vil handle om de nuværende indsatser og tilgange i jobcentrets arbejde med at 
hjælpe de ledige i arbejde eller uddannelse. 
 
Efter hvert oplæg vil der blive lagt op til en bred og åben dialog om de tanker og perspektiver, som 
oplæggene har sat i gang. 
 
Den overordnede dagsorden for mødet er: 

 Velkomst og formål med mødet  

 Oplæg: Den faktuelle, kvantitative viden om de tre målgrupper 

 Dialog og refleksion 

 Oplæg: Hidtidige indsatser for de tre målgrupper 

 Dialog og refleksion 
 Afrunding. 

 

Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 
 
Til opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse: 
 
At opgaveudvalget fortsætter dialogen med afsæt i de to oplæg om ideer og forslag til metoder og 
konkrete initiativer for at hjælpe de tre afgrænsede målgrupper i arbejde eller uddannelse.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 



 

Side 4 

Formand for opgaveudvalget Søren B. Heisel bød på vegne af formandsskabet velkommen til 
andet møde i en længere møderække, hvor opgaveudvalget skal udvikle forslag til metoder og 
initiativer, som kan hjælpe ledige i Gentofte Kommune i arbejde eller uddannelse. 
 
Chef for Erhverv, Beskæftigelse og Integration Bo Sund præsenterede de nyeste data for de tre 
målgrupper af ledige borgere i Gentofte Kommune, som opgaveudvalget har fokus på. Udvalget 
blev dels præsenteret for volumen og udviklingen i de tre målgrupper og dels for en række 
karakteristika ved målgrupperne, herunder alder, køn, herkomst, a-kasse tilhørsforhold, 
langtidsledighed mv. 
 
Efterfølgende havde medlemmerne gruppedialoger, hvor de med udgangspunkt i de nyeste data 
om målgrupperne, skulle skabe nogle personaer for de tre målgrupper af ledige borgere, som 
udvalget har fokus på. 
 
Johanne Pedersen, Afdelingsleder i Jobcenter Gentofte, og Carsten Falk Petersen, fagkoordinator 
i Jobcenter Gentofte, præsenterede de indsatser, som i dag iværksættes for de målgrupper af 
ledige borgere, som udvalget har fokus på. Desuden fortalte de om den måde, hvorpå jobcentret 
arbejder.  

 
Efterfølgende havde medlemmerne gruppedialoger, hvor de drøftede hvilke ideer, 
perspektiver eller opmærksomhedspunkter, som oplæggene gav anledning til, samt hvad 
udvalget kunne lade sig inspirere af i forhold til det videre arbejde.  
 
Søren B. Heisel afrundede mødet og takkede for et godt møde, for medlemmernes 
enagement og sagde god sommer og på gensyn til september.   

 
 
Bilag 
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