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Side 3

1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse
 
Sags ID: EMN-2019-02715

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Flere i 
arbejde eller uddannelse 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 præsentationer fra møderne er tilgængelige for 
kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles 

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

At orienteringen fra opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse - Status Juni 2019 (2975445 - EMN-2019-
02715)

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte
 
Sags ID: EMN-2019-02648

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget FN’s 
verdensmål i 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 præsentationer fra møderne er tilgængelige for 
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles

Til Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre, Social- og 



Side 4

Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget:

At orienteringen fra opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte status juni 2019 (2973534 - EMN-2019-02648)
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Opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse
Status juni 2019

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt 25. april 2019.
Udvalget har holdt 2 møder.
Udvalget forventer at aflevere til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget august 2020. 

Udvalgets opgave
Opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse skal komme med ideer og anbefalinger til metoder 
og pege på konkrete initiativer, der kan hjælpe tre afgrænsede målgrupper af borgere i ordinært 
arbejde eller uddannelse. De tre målgrupper for opgaveudvalgets arbejde er: 

 Ledige på dagpenge og kontanthjælp i alderen 50+ år

 Kvindelige flygtninge og familiesammenførte

 Unge under 30 år og nyuddannede dimittender.

Status
Opgaveudvalget har på de første to møder været optaget af at drøfte opgaven, at dele erfaringer om 
emnet og at etablere et fælles vidensgrundlag.

Det fælles vidensgrundlag omfatter en præsentation af de nyeste data for de tre målgrupper; dels af 
volumen og udviklingen i antal, dels en række karakteristika ved målgrupperne herunder alder, køn, 
herkomst, a-kasse tilhørsforhold, langtidsledighed, mv. Endvidere har opgaveudvalget fået et billede 
af de indsatser, som iværksættes for de målgrupper af ledige borgere, som udvalget har fokus på,
samt fået et indblik i jobcentrets tilgang og metoder. Sidst har opgaveudvalget fået et indblik i de 
mulige problematikker og udfordringer, der kan være en barriere for at komme i arbejde

Opgaveudvalget har haft nogle indledende gruppedialoger, hvor de har drøftet hvilke ideer, 
perspektiver eller opmærksomhedspunkter, som de forskellige oplæg gav anledning til, samt hvad 
udvalget kunne lade sig inspirere af i forhold til det videre arbejde.

Overordnet tegner der sig et billede af, at opgaveudvalget er optaget af løsninger med fokus på 
perspektiver indenfor blandt andet en tidlig indsats, den håndholdte indsats, brug af netværk og 
frivillige, mindset og virksomhedernes brug af rekrutteringskanaler. 

Udvalgets næste møde finder sted den 16. september 2019. Mødet vil være i form af en workshop, 
hvor andre interessenter inviteres til at deltage herunder ledere og medarbejdere fra jobcentret. På 
mødet vil resultatet af en kvalitativ analyse blive præsenteret. Analysen vil blandt andet give en 
indsigt i målgruppernes behov, udfordringer, drivkræfter og indsatser for at komme i arbejde eller 
uddannelse. 
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Opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte
Status juni 2019

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt d. 9. april 2019.
Udvalget har holdt 1 møde. 
Udvalget forventer at aflevere til Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre-, 
Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Er-
hvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget i juni 2020. 

Udvalgets opgave
Opgaveudvalget skal: 
1. Etablere et overblik over hvilke type aktiviteter, der allerede er i gang i Gentofte, og komme med 
anbefalinger til hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt. 
2. Skabe øget kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene konkret og lokalt i 
Gentofte, fx ved at: 

Identificere interessenter og initiere mulige partnerskaber, der har særligt potentiale 

Udvikle og kommunikere en motiverende fortælling om verdensmålene 

Afvikle eller initiere dialog, aktiviteter og events, der kan understøtte lokale bæredygtige 
resultater i Gentofte 

3. Komme med forslag til, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at tænke 
bæredygtig udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer mv. 

Status
Der er foretaget en overordnet kortlægning af verdensmålsrelaterede aktiviteter i den kommunale 
organisation. Den viser, at aktiviteterne falder inden for tre overordnede kategorier: Aktiviteter med 
fokus på hverdagsvaner og formidling, aktiviteter med fokus på fysiske anlæg og minimering af 
ressourceforbrug samt aktiviteter med fokus på organisatoriske praksisser som brugerinddragelse og 
partnerskaber. Alle opgaveområder er godt i gang med verdensmålsrelaterede aktiviteter og interessen 
for at arbejde med verdensmålene er stor blandt mange af kommunens medarbejdere.

På det første opgaveudvalgsmøde diskuterede medlemmerne:

 hvordan der kan skabes et endnu bedre overblik over verdensmålsaktiviteter i Gentofte, 
herunder hvordan der kan måles på indsatserne

 hvad der skal tages med i betragtning, når der skal prioriteres mellem målene

 hvad og hvordan vi kan kommunikere for at højne kendskab, engagement og handling

 hvordan vi kommer i gang med at initiere partnerskaber

 hvilke metoder, der kan anvendes til løbende at følge verdensmålsindsatserne og tænke 
bæredygtig udvikling ind 

Opgaveudvalget har besluttet at gennemføre en verdensmåls-innovationssprint, hvor medarbejdere, 
borgere og civilsamfundsaktører mødes i Rådhushallen og sammen skaber nye løsninger og omsætter 
FN’s verdensmål i konkrete, kreative og visionære initiativer lokalt i Gentofte Kommune.

Opgaveudvalgets næste møde finder sted d. 18. juni 2019.
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