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Side 2

1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg om ”Integration af flygtninge”
Sags ID: EMN-2015-14132
Resumé
Forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ”Integration af flygtninge” forelægges hermed til
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 22. juni 2015, pkt. 18, at forslag til kommissorium
for opgaveudvalg om ”Integration af flygtninge” drøftes på møde i august i Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet i Kommunalbestyrelsen i
august.
Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ”Integration af flygtninge” forelægges til drøftelse i
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen om vedtagelse af kommissoriet på mødet d. 31. august 2015.
Gentofte Kommune og lokalsamfundet står overfor en større opgave end tidligere med at skulle
modtage og integrere et stigende antal flygtninge. En god modtagelse af de nyankomne flygtninge
og familiesammenførte har afgørende betydning for, om de hurtigt kan blive aktive og deltagende
medborgere i det danske samfund.
Modtagelse af flygtninge har tidligere været drøftet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og
Socialudvalget for at få et overblik over initiativer og indsatser, ligesom Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget d. 14. april 2015 holdt et dialogmøde med Integrationsrådet om emnet.
Formålet med opgaveudvalget er at samskabe, nytænke og formulere initiativer på tværs af
kommunen og civilsamfundet og dermed skabe merværdi for de nyankomne, for kommunen og for
samfundet som helhed. Opgaveudvalget skal primært beskæftige sig med voksne over 18 år og
deres familier samt have et særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse.
I kommissoriet lægges op til følgende opgaver for opgaveudvalget:






At anbefale et fælles mål for succesfuld modtagelse af nyankomne flygtninge og
familiesammenførte.
At anbefale indsatser, der kan understøtte familiens unge i at deltage i ungelivet i
kommunen på lige fod med andre etniske danske.
At anbefale forskellige typer af tiltag med frivillige foreninger og klubber, som kan bruges i
modtagelsen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte.
At anbefale nye og innovative løsninger og indsatser i forhold til uddannelsesmuligheder for
flygtninge.
At anbefale nye muligheder for nye partnerskaber og løsninger med virksomheder og
erhvervsliv i forhold til, i videst muligt omfang, at bringe flygtninge i beskæftigelse.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af fem medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og ti
medlemmer med erfaringer indenfor integrations-, uddannelses-, erhvervs- og frivillighedsområdet
samt erfaringer fra forenings-, idræts- og kulturlivet.
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i september 2015 og foreslås afsluttet i juni 2016.
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Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget:
1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ’Integration af flygtninge’ drøftes med
henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen d. 31. august
2015.
Til Kommunalbestyrelsen:
2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ’Integration af flygtninge’ vedtages.
3. At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalg om ’Integration af flygtninge’ herunder 5
medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf. pkt. 3 i forslag til
kommissorium.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Punkt 1: Anbefales til Økonomiudvalget.
Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg - Integration af flygtninge (591757 - EMN-2015-13700)

2 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg om ”Erhvervspolitik for Gentofte
Kommune”
Sags ID: EMN-2015-14137
Resumé
Forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ”Erhvervspolitik for Gentofte Kommune” forelægges
hermed til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til drøftelse og videre indstilling til
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 22. juni 2015, pkt. 18, at forslag til kommissorium
for opgaveudvalg om ”Erhvervspolitik for Gentofte Kommune” drøftes på møde i august i Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet i Kommunalbestyrelsen i
august.
Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ”Erhvervspolitik for Gentofte Kommune”
forelægges til drøftelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på indstilling til
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om vedtagelse af kommissoriet på mødet d. 31.
august 2015.
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Erhvervslivet i Gentofte Kommune er et væsentligt element i Gentoftes byliv og bidrager positivt til
kommunens økonomi. Når der skabes værdi i virksomhederne, medfører det arbejdspladser,
lønindkomster, investeringer og skatteindtægter.
Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af Gentofte Plan 2015 at øge det
erhvervsstrategiske fokus, og at der skal udarbejdes en erhvervspolitik for Gentofte Kommune.
Formålet med opgaveudvalget er at udarbejde forslag til en erhvervspolitik. Erhvervspolitikken skal
sætte rammerne for Gentofte Kommunes indsats, og politikken skal sætte mål for arbejdet med at
sikre optimale betingelser for vækst og udvikling i virksomhederne. Målet er, at borgere og
virksomheder i Gentofte Kommune fortsat sikres gode rammebetingelser, herunder drager nytte af
de regionale initiativer og muligheder.
I kommissoriet lægges op til følgende opgaver for opgaveudvalget:











At udarbejde forslag til en erhvervspolitik, der kan fungere som en ramme for Gentofte
Kommunes arbejde med en samlet erhvervsindsats.
At udarbejde oplæg til implementering af erhvervspolitikken, herunder input til strategi og
handleplan.
At sikre sammenhæng mellem erhvervspolitikken og eksisterende relevante politikker og
kobling til det øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen, herunder at sikre sammenhæng til
Greater Copenhagen samarbejdet og regionens vækst og udviklingsstrategi.
At tilvejebringe og sikre et tilstrækkeligt og opdateret vidensgrundlag som
baggrundsmateriale for udvalgets arbejde, herunder viden om erhvervsdemografi,
virksomhedernes behov, mv.
At sikre en proces, som er kendetegnet ved dialog, inddragelse og samskabelse.
At sikre inddragelse af en bred og varieret gruppe af virksomheder, interessenter,
fagligheder og videnspersoner i arbejdet, herunder at
o inddrage Gentofte Kommunes Lokale Beskæftigelsesråd, virksomheder,
brancheorganisationer, videnspersoner og fagpersoner fra kommunens
opgaveområder.
At udvalget har ansvar for afholdelse af mindst et strategiseminar/erhvervskonference
og/eller en møderække med bred deltagelse fra Kommunalbestyrelsen, virksomheder og
øvrige interessenter, hvor resultaterne fra fakta og analysefasen præsenteres og diskuteres
med henblik på at tilvejebringe konturerne af de strategiske sigtelinjer for vision og
erhvervspolitikken.
At udvalget i samarbejde med de relevante opgaveområder stiller forslag til opfølgning og
evaluering af erhvervspolitikken.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af fem medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og ti
medlemmer, der dels udpeges efter samråd med interesse- og brancheorganisationer, der
afspejler erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Gentofte Kommune og regionen som helhed, dels
kommer fra virksomheder af forskellig størrelse og indenfor forskellige brancher og dels kommer
fra uddannelsesområdet.
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i september 2015 og foreslås afsluttet, så et forslag til ny
erhvervspolitik kan behandles i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2016.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget:
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1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ”Erhvervspolitik for Gentofte Kommune”
drøftes med henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen d.
31. august 2015.
Til Kommunalbestyrelsen:
2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ”Erhvervspolitik for Gentofte Kommune”
vedtages.
3. At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget om ”Erhvervspolitik for Gentofte Kommune”,
herunder fem medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf. pkt.
3 i forslag til kommissorium.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Punkt 1: Anbefales til Økonomiudvalget.
Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg - Erhvervspolitik (591761 - EMN-2015-13700)

3 (Åben) Årsplan for EBU 2015-2016
Sags ID: EMN-2015-13658
Resumé
Administrationen har udarbejdet forslag til en årsplan for de kommende tre møder i Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget fra november 2015 til maj 2016. Årsplanen fremlægges til udvalgets
drøftelse og beslutning.

Baggrund
Temaerne i årsplanen tager afsæt i udvalgets tidligere arbejde og temadrøftelser og peger
samtidig fremad, således at de kommende drøftelser i udvalget kan tilvejebringe rammene og
grundlaget for det videre arbejde inden for Social & Sundhed – med fokus på at sikre en
tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af området.
Det anbefales, at udvalget drøfter, om temaerne i årsplanen er dækkende for udvalgets arbejde
det kommende år, og om der eventuelt skal tilføjes flere temaer.
Administrationen foreslår, at årsplanen bygges op af følgende temaer:





Misbrug
Refusionsreform
Tværgående forløb
Samarbejde med frivillige
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Unge

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
At den fremlagte årsplan drøftes og vedtages med eventuelle ændringer.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Vedtaget.
Bilag
1. Forslag til årsplan EBU 2015-2016 (646399 - EMN-2015-13658)

4 (Åben) Nedsættelse af Gentofte Kommunes Beskæftigelsesråd
Sags ID: EMN-2015-13715
Resumé
Med Beskæftigelsesreformen der trådte i kraft 1. januar 2015 blev det Lokale Beskæftigelsesråd,
LBR nedlagt. I Gentofte har der imidlertid været opbakning til at videreføre et lokalt rådgivende råd
for beskæftigelsesindsatsen.

Baggrund
Som en del af budgetforliget for 2015 blev det aftalt, at det skulle drøftes med organisationerne,
der var repræsenteret i LBR, hvorledes en fremtidig dialog om beskæftigelsesområdet kunne
struktureres. En række organisationer tilkendegav i den forbindelse, at de gerne deltog i et
fremtidigt lokalt forum, med det formål at rådgive om den lokale beskæftigelsesindsats.
På Erhvervs- og Beskæftigelsesrådets møder i januar er et kommissorium for Gentofte Kommunes
Beskæftigelsesråd blevet drøftet og godkendt. Efterfølgende er organisationerne blevet inviteret til
at indstille repræsentanter og følgende er indstillet:
-

Aviva Steinbock som repræsentant for Dansk Erhverv
Mads Raashou som repræsentant for Dansk Byggeri
Jakob Hansbøl som repræsentant for Tekniq (Installatørernes Organisation)
Jesper Kampmann som repræsentant for LO Hovedstaden
Vibeke Bredsdorff Sørensen som repræsentant for FTF
Hans Rasmussen som repræsentant for Danske Handicaporganisationer
Ellen Margrethe Andersen som repræsentant for Integrationsrådet i Gentofte Kommune
Arne Ennegaard Jørgensen som repræsentant for Akademikerne
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Dansk Industri har ikke ønsket at udpege en repræsentant.
Ifølge kommissoriet afholder Gentofte Kommunes Beskæftigelsesråd 3-4 møder årligt. Social &
Sundhed foreslår, at der afholdes to møder i sidste halvdel af 2015.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
At indstillingen videresendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.
Til Kommunalbestyrelsen:
At de nævnte repræsentanter udpeges som medlemmer af Gentofte Kommunes
Beskæftigelsesråd.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Videresendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.
Bilag

5 (Åben) Status på Handlingsplan 2015
Sags ID: EMN-2015-14014
Resumé
I henhold til Handlingsplan 2015 skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget have en halvårlig
status på de enkelte målområder.

Baggrund
Social & Sundhed har på baggrund af Beskæftigelsesplan 2015 udarbejdet en handlingsplan, der
skal sikre en systematisk opfølgning på beskæftigelsesplanens fire fokusområder:
Virksomhedsindsatsen, unge, langtidsledige og langvarigt forsørgede. Handlingsplanens mål og
måltal for de enkelte indsatser i beskæftigelsesplanen blev godkendt af Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget d. 28. januar 2015.
For at skærpe fokus på flygtningeindsatsen er der efterfølgende tilføjet to mål til handlingsplanen,
der blev godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 2. marts 2015.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
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At status på Handleplan 2015 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Taget til efterretning.
Bilag
1. Status på Handlingsplan 2015 (637481 - EMN-2015-14014)

6 (Åben) Status på udvalgte nøgletal
Sags ID: EMN-2015-14076
Resumé
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket at få en status på udvalgte nøgletal. I forlængelse
heraf udarbejdes der én gang i kvartalet en opdateret statusoversigt.

Baggrund
Jobcenter Gentofte har udarbejdet en status på udvalgte nøgletal, som viser den generelle
ledighedsudvikling, udviklingen for de målgrupper som modtager en offentlig forsørgelsesydelse
samt udviklingen i de virksomhedsrettede tilbud.
Målingerne for dagpengemodtagere har i første halvår 2015 ikke været opdateret i jobindsats.dk
på grund af fejl i data indberettet til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). En række
af dagpengemålingerne er nu blevet opdateret frem til og med juni 2015. Der foreligger dog fortsat
ingen aktiveringsdata for dagpengemodtagere, og det er således ikke muligt at give et samlet
billede af udviklingen i de virksomhedsrettede tilbud. De fejlbehæftede data betyder samtidig, at
ledighedstal fra Danmarks Statistik på nuværende tidspunkt ikke kan opgøres på dagpenge- og
kontanthjælpsmodtagere.
Langt de fleste målgrupper har det seneste år oplevet et fald i antallet af personer på offentlig
forsørgelse. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har modsat den generelle tendens oplevet
en stigning, der primært skyldes udviklingen i antallet af integrationsborgere på kontanthjælp, der
er steget som følge af en øget tilgang af flygtninge til kommunen. Fratrækker man denne
målgruppe har de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ligeledes oplevet et fald.
Stigningen i antal personer i jobafklaringsforløb skyldes, at det er en ny ordning, der blev indført
som en del af en ny sygedagpengemodel, der trådte i kraft 1. juli 2014. Ordningen indebærer, at
personer der har modtaget sygedagpenge i en periode på 22 uger, og som derefter ikke kan
forlænges efter en af de gældende forlængelsesregler, overgår til et jobafklaringsforløb. En del af
faldet i antal sygedagpengemodtagere kan derfor tilskrives indførelsen af de nye
jobafklaringsforløb.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
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At status på udvalgte nøgletal tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Taget til efterretning.
Bilag
1. Status på udvalgte nøgletal (641016 - EMN-2015-14076)

7 (Åben) Status på nytteindsats
Sags ID: EMN-2015-14026
Resumé
Der forelægges en månedlig status på nytteindsatserne.

Baggrund
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket at modtage en månedlig status på nytteindsats.
En opdateret oversigt over nytteindsatser vil blive udleveret på mødet med mulighed for
efterfølgende drøftelse.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
At status på nytteindsats tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Taget til efterretning.
Bilag

8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2015-00963
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Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Med nedsættelse af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i 2014 og et opgaveudvalg om
’Erhvervspolitik for Gentofte Kommune (§11,4 udvalg) i 2015 er der sat et styrket
erhvervsstrategisk fokus i kommunen.
For at tilvejebringe et tilstrækkeligt og opdateret vidensgrundlag, der kan danne
udgangspunkt for det erhvervsstrategiske arbejde igangsættes et analysearbejde.
Analysearbejdet gennemføres forventeligt med ekstern bistand, og udgifter hertil afholdes
indenfor den eksisterende budgetramme. Analysen vil blandt andet indeholde en
kortlægning af erhvervslivets udfordringer og behov, en generel status på
erhvervsområdet og de væsentlige specifikke karakteristika i Gentofte Kommune –
herunder den lokale og regionale erhvervsdemografi, udviklingstræk mv.
Bilag

9 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2015-00963
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