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Side 3 

1 (Åben) Dagsorden til første møde i opgaveudvalget Flere i arbejde eller 
uddannelse 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-01956 

 

Resumé 

Opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse mødes første gang med fokus på at sikre en 
fælles forståelse af opgaveudvalgets arbejde og få en indledende drøftelse af den opgave, som 
udvalget skal løse. 
 

 
Baggrund 

På mødet i Gentofte Kommunalbestyrelse den 25. marts 2019 blev opgaveudvalget Flere i arbejde 
eller uddannelse nedsat. Formålet med udvalget er at komme med ideer og anbefalinger til 
initiativer, som skal hjælpe tre afgrænsede grupper af ledige i job eller uddannelse. 
 
Opgaveudvalget præsenteres på mødet for baggrunden og formålet med at nedsætte 
opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse, herunder hvorfor udvalgets opgave er relevant og 
rammerne for udvalgets arbejde. 
 
Dagsordenen til mødet vil således bestå af følgende punkter: 
 

 Velkomst ved formanden 

 Kort navnerunde 

 Opgaveudvalgets opgave 

 Præsentation af opgaveudvalgets medlemmer 

 Opgavens baggrund og relevans  

 Plan for det videre forløb 

 Opsamling og tak for i dag 
 

 
Der lægges op til, at opgaveudvalget holder fem møder i 2019: 
 

 Den 25. april, kl. 19-21 

 Den 3. juni, kl. 17-19 

 Den 16. september, kl. 17-19 

 Den 24. oktober, kl. 17-19 

 Den 3. december 2019, kl. 17-19 
 
Kommissoriet for opgaveudvalget er vedlagt som bilag. 
 

 

Indstilling 

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

1. At have en indledende dialog om opgaveudvalgets opgave. 

2. At mødeplanen for udvalgets møder i 2019 godkendes. 
 
 



 

Side 4 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Formand for opgaveudvalget Søren B. Heisel bød på vegne af formandskabet velkommen til første 
møde i en længere møderække, hvor opgaveudvalget sammen skal udvikle forslag til metoder og 
initiativer, som kan hjælpe Gentoftes ledige i arbejde.  
 
Efter en kort præsentationsrunde fortalte Søren B. Heisel om den politiske arbejdsform med 
opgaveudvalg (§17, stk. 4-udvalg) i Gentofte, hvor politikere og borgere sammen kommer med 
ideer og løsningsforslag på oplevede udfordringer. Søren B. Heisel fortalte ligeledes om de 
erfaringer og resultater, som de tidligere opgaveudvalg har resulteret i. Sidst præsenterede Søren 
B. Heisel den stillede opgave i kommissoriet og rammesatte, hvorfor denne opgave er vigtig og 
relevant at arbejde med både for samfundet, Gentofte Kommune og ikke mindst det enkelte 
individ.  
 
Medlemmerne præsenterede derefter sig selv i grupper ved hjælp af en række billeder, der 
afspejlede dels, hvad man er optaget af ift. den stillede opgave, dels vil bidrage med i 
opgaveudvalget.  
 
Chef for Erhverv, Beskæftigelse og Integration Bo Sund holdt et oplæg om det overordnede billede 
for de tre målgrupper for opgaveudvalgets arbejde herunder en status på antal og de 
problematikker og udfordringer, der kan være en barriere for at komme i arbejde. Derefter havde 
deltagerne gruppedialoger om, hvilke tanker oplægget havde givet, og hvad de blev nysgerrige på.  
 
Medlemmerne fik derefter præsenteret et forslag til en foreløbig procesplan for opgaveudvalgets 
arbejde. Procesplanen vil blive justeret undervejs, hvis der viser sig et behov for dette. 
Opgaveudvalget godkendte den foreløbige procesplan.  
 
Der var ændringer til det udsendt forslag til mødeplan for 2019. Møderne i 2019 bliver:  

 Tirsdag den 21. maj kl. 19 – 21 

 Mandag den 16. september kl. 17 – 19 

 Tirsdag den 22. oktober kl. 19 – 21 

 Tirsdag den 3. december kl. 17 -19. 

Den justerede mødeplan blev godkendt.  
 
Søren B. Heisel takkede udvalget for et godt møde med stort engagement og understregede sine 
forventninger og tro på, at opgaveudvalget kommer til at gøre en forskel for de ledige i Gentofte 
Kommune.  
 
Bilag 

1. Kommissorium Flere i arbejde eller uddannelse (2922229 - EMN-2019-01956) 
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