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Side 3

1 (Åben) Orientering af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om opgaveudvalget 
Erhvervspolitik for Gentofte Kommune
 
Sags ID: EMN-2016-00583

Resumé
Der gives en status til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på arbejdet i opgaveudvalget 
Erhvervspolitik for Gentofte Kommune.

Baggrund
Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune blev nedsat af Kommunalbestyrelsen på 
mødet den 31. august 2015. Det fremgår af opgaveudvalgets kommissorium, at opgaveudvalget 
løbende skal orientere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om dets møder og opgaveudvalgets 
arbejde. 

Der har været afholdt to møder i opgaveudvalget henholdsvis ét i december og ét i januar siden 
status givet ved mødet d. 2. november. Et kort statusnotat er vedlagt. På mødet gives endvidere 
en mundtlig status. 

Dagsordner, referater og præsentationer fra møderne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens 
medlemmer via Politikerportalen.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at justere i det vedtagne kommissorium. 
 

Indstilling
Social og Sundhed indstiller

At statusrapporteringen fra opgaveudvalget Erhvervspolitik tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Notat orientering til EBU om opgaveudvalg Erhvervspolitik.docx (1003622 - EMN-2016-
00583)

2 (Åben) Tværgående forløb på beskæftigelsesområdet
 
Sags ID: EMN-2016-00434

Resumé
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De senere år er der indført flere typer tværgående forløb på beskæftigelsesområdet. Notatet 
beskriver baggrunden for de tværgående forløb samt det overordnede indhold i ressourceforløb og 
jobafklaringsforløb.

Baggrund
De seneste år er der gennemført en række reformer på beskæftigelsesområdet, som samlet har 
bidraget til en væsentlig ændring af beskæftigelsesindsatsen. Med reformen af førtidspension og 
fleksjob (føp-/fleksreformen), kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen og senest 
beskæftigelsesreformen (med fokus på de forsikrede ledige) er størstedelen af jobcentrets 
målgrupper blevet berørt af en reform. 

Fælles for flere af reformerne er deres fokus på tværfaglighed, koordinerede indsatser og 
helhedsorienterede indsatser.

Særligt i to af reformerne kommer dette til udtryk – ved etableringen af de tværgående 
ressourceforløb i føp-/fleksreformen og ved etableringen af jobafklaringsforløb i 
sygedagpengereformen.

De tværgående forløb er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At orienteringen om tværgående forløb tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Notat Tværgående forløb  (992101 - EMN-2016-00434)

3 (Åben) Kvartalsrapportering
 
Sags ID: EMN-2016-00538

Resumé
Som en del af den nye politiske arbejdsform er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal 
skal have en afrapportering som supplement til den ordinære kvartalsrapportering. 
Kvartalsrapporteringen forelægges til drøftelse.

Baggrund
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Social & Sundhed har udarbejdet en kvartalsrapportering, som viser udviklingen for de målgrupper, 
som modtager en offentlig forsørgelsesydelse, udviklingen i de virksomhedsrettede tilbud, 
udviklingen i brugen af nytteindsats samt en økonomisk status på Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalgets område.

Kvartalsrapporteringen indeholder desuden en endelig status på Handlingsplan 2015. 
Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af Beskæftigelsesplan 2015 og skal sikre en 
systematisk opfølgning på planens fokusområder: Virksomhedsindsatsen, unge, langtidsledige, 
langvarigt forsørgede og flygtningeindsatsen. 

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgsmødet d. 17. august 2015 fik udvalget en halvårlig status 
på handlingsplanen.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At kvartalsrapporteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Kvartalsrapportering EBU (1000322 - EMN-2016-00538)
2. Bilag 1 - nøgletal (1003495 - EMN-2016-00538)
3. Bilag 2 - Status på Handlingsplan 2015 (1007934 - EMN-2016-00538)

4 (Åben) Status på opgaveudvalget Integration af flygtninge og orientering om 
flygtningeområdet
 
Sags ID: EMN-2016-00594

Resumé
Det er besluttet, at opgaveudvalget Integration af flygtninge løbende orienterer Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget om opgaveudvalgets aktiviteter.

Dertil kommer, at der er et stigende behov for at orientere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
om den seneste udvikling på flygtningeområdet.

Baggrund
Der er siden EBU’s seneste møde blevet afholdt to møder i opgaveudvalget Integration af 
flygtninge. Notatet Status på arbejdet i opgaveudvalget om integration af flygtninge indeholder en 
kort orientering om opgaveudvalgets møder i december og januar.
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I december 2015 blev der foretaget en opjustering af de udmeldte kvoter for, hvor mange 
flygtninge, kommunerne skal modtage i 2015. For Gentofte Kommunes vedkommende er antallet 
af flygtninge, som skal integreres i kommunen i 2016, steget til mere end det dobbelte. Det vil få 
betydning for Gentofte Kommunes håndtering af integrationsindsatsen. En uddybning heraf 
beskrives i vedlagte Notat om opgaven med modtagelse af flygtninge i Gentofte Kommune 2016.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 

1. At statusrapporteringen fra opgaveudvalget Integration af flygtninge tages til efterretning. 
2. At orienteringen om flygtningeområdet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pkt. 1-2: Taget til efterretning.

Bilag
1. Orientering fra opgaveudvalget Integration af flygtninge (1000559 - EMN-2016-00594)
2. Notat om opgaven med modtagelsen af flygtninge i Gentofte Kommune 2016 (1005154 - 
EMN-2016-00594)

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Sags ID: EMN-2016-00703

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Det Regionale Arbejdsmarkedsråds udviklingsstrategi for perioden 2016-18 blev omdelt til 
udvalgets medlemmer.  

KKR hovedstaden vedtog i februar 2015, enstemmigt et sæt anbefalinger vedrørende 
tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet. Anbefalingerne indeholder dels 
politiske pejlemærker for de kommunale repræsentanter i det regionale 
arbejdsmarkedsråd, dels anbefalinger til at imødekomme udfordringer på 
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beskæftigelsesområdet. Der udarbejdes årlig status på anbefalingerne, og på mødet blev 
der givet en meddelelse om, at status udsendes i løbet af februar, hvorefter den lægges 
på Politikerportalen.

Bilag

6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 

Sags ID: EMN-2016-00703 
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