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Side 3 

1 (Åben) Dagsorden til fjerde møde i opgaveudvalget Flere i arbejde eller 
uddannelse 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-05114 

 

Resumé 

På sidste møde i opgaveudvalget den 16. september blev udvalget præsenteret for resultatet af en 
interviewundersøgelse blandt de ledige borgere, som er fokus for udvalgets arbejde. På mødet 
blev det drøftet, hvordan undersøgelsens indsigter kan omsættes til forslag til indsatser og 
metoder, som kan bruges i udvalgets fremtidige arbejde. 
 
På det fjerde møde i opgaveudvalget bliver udvalget præsenteret for virksomhedernes perspektiv 
på den problemstilling, som udvalget arbejder med.  

 
Baggrund 

Formålet med det fjerde møde er todelt. For det første er formålet, at opgaveudvalget får viden om 
og indsigt i virksomhedernes perspektiv på, hvordan man får de ledige borgere, som er fokus for 
udvalgets arbejde, i job. På baggrund heraf skal udvalget drøfte, hvordan indsigterne kan 
anvendes i udvalgets videre arbejde. For det andet er formålet, at udvalget får indsigt i, hvordan 
virksomhedsperspektivet indgår i Jobcenter Gentoftes strategi.  
 
Dagsordenen for det fjerde møde er følgende: 
 

 Velkomst 

 Jobcentrets strategi 

 ”Virksomhedernes stemme” 

 Refleksion og dialog 

 Tak for i dag. 
 

 

Indstilling 

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

 At udvalget tager oplæggene til efterretning 

 At udvalget drøfter, hvordan virksomhedsperspektivet kan inddrages i udvalgets 
fremadrettede arbejde med at udvikle forslag til indsatser og metoder for ledige borgere. 

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Erhvervs- og Beskæftigelseschefen i Gentofte Kommune præsenterede opgaveudvalget 
for Jobcenter Gentoftes job- og virksomhedsrettede strategi, hvor der i 
beskæftigelsesindsatsen skal tages afsæt i arbejdsmarkedets vækstområder (offentligt og 
privat) og dermed understøtte erhvervslivets vækstpotentialer. 
 



 

Side 4 

Herefter præsenterede konsulenthuset Ballisager resultaterne af deres 
rekrutteringsanalyse 2019 og kandidatanalyse 2019 med fokus på de for opgaveudvalget 
mest relevante data. Oplægget gav svar på følgende spørgsmål: 
 

 Hvad gør virksomheder og kandidater, når de skal finde hinanden? 

 Hvilke bekymringer har virksomhederne? 

 Hvad er virksomhedernes holdning til ledige med nedsat arbejdsevne og ledige 
seniorer? 

  
Opgaveudvalget tog de to præsentationerne til efterretning. 
 
I to grupper arbejdede opgaveudvalgets deltagere efterfølgende med, hvordan den viden 
og indsigt, oplæggene gav kan omsættes til konkrete initiativer og/eller metoder til at få de 
ledige borgere i arbejde. 
 
Forslagene handlede generelt om markedsføring af jobcentret over for virksomhederne, 
tættere kontakt mellem parterne og behov for mere branchekendskab hos 
sagsbehandlerne i jobcentret.  
 
Bilag 
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