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Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. januar 2008 
 

01 Meddelelser, herunder meddelelser fra medlemmerne i Det Lokale 
Beskæftigelsesråd 

1. På LBR-mødet den 29. november 2007 blev datoen for 2. ordinære møde i LBR, 
fastsat til den 13. maj 2008. Mødet ønskes rykket til den 15. maj 2008. 

 
2. Supplerende dagpenge. 
Torben Ankerberg (LO): Det vil være interessant at undersøge, om der er nogle 
særlige typer borgere, der bruger de supplerende dagpenge.  
Rasmus Conradsen (AC): Der bør laves en analyse på CPR-nr. om det de samme 
personer, der bevæger sig ind og ud af systemet, eller om det er nye borgere der 
kommer ind. Er det et springbræt til fuldtidsbeskæftigelse? 
Bo Sund vil iværksætte en undersøgelse af brugen af supplerende dagpenge.  

 
 
Beslutning: 
Det blev besluttet at det ordinære møde afholdes den 13. maj 2008 og temamødet 
afholdes den 20. maj 2008 kl. 9-12   
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Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. januar 2008 
 
  

02 Status på Handlingsplan vedr. det rummelige arbejdsmarked 2007. 

Resumé 
På Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 9. januar 2007 blev det første udkast til 
handlingsplan for udmøntning af midler på det rummelige arbejdsmarked forelagt og 
delvist godkendt af Det Lokale Beskæftigelsesråd. 

Jobcenter Gentofte har siden mødet igangsat de godkendte projekter og revideret de 
projekter, som ikke blev godkendt, i forhold til de bemærkninger, der blev afgivet på 
mødet. De reviderede projekter blev godkendt på Det Lokale Beskæftigelsesråds møde 
d.16. april 2007. 

 
Baggrund 
Jobcenter Gentofte vil orientere om status på de initiativer, der er blevet godkendt i 
Handlingsplanen.  
 
Handlingsplanen indeholder flg. tiltag:  

• Projekt Helbredsafklaring.  
• Arbejdsfastholdelse af sygemeldte borgere.  

• Indsats på fleksjobområdet.  

• Den etniske indsats.  
• Virksomhedskonference.  

• Handicapindsatsen.  
 

En detaljeret gennemgang af status på projekterne er vedlagt (bilag 2.1).  
 
Vurdering 
Jobcenter Gentofte vurderer at projekterne nu kører som planlagt. Projektet vedr. 
arbejdsfastholdelse er dog først igangsat i 4. kvartal 2007 og de bevilgede midler forventes 
videreført til 2008. 
 
Indstilling 
Jobcenter Gentofte indstiller 
 
Til Det Lokale Beskæftigelsesråd: 
 
1. At Det Lokale Beskæftigelsesråd tager status på handlingsplan til efterretning. 
2. At midlerne til afholdelse af projektet vedr. arbejdsfastholdelse 400.000 kr. videreføres 
til Handlingsplanen for 2008 
 
Beslutning: 
 

1. Det Lokale Beskæftigelsesråd har taget status på handlingsplanen 2007 til 
efterretning. 
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2. Det blev godkendt at midlerne til afholdelse af projektet vedr. 
arbejdsfastholdelse, 400.000 kr. skal videreføres til Handlingsplanen for 
2008. 

 
Bemærkning: 

 
Virksomhedskonferencen: 
Torben Ankerberg bemærkede, at det bør overvejes om virksomhedskonferencen i 
fremtiden skal afholdes alene af Jobcenter Gentofte.  
Birgitte Dahl oplyste at samarbejdet med Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner 
var for at fremme det mellemkommunale samarbejde.  
 
Rasmus Conradsen foreslog at punktet tages op på næste møde vedr. fremtidens 
virksomhedskonference. 
 
Birgitte Dahl konkluderede at fremtidens virksomhedskonferencer bliver taget som 
et punkt på næste LBR-møde. 
 
Bilag 2.1 Status på Handlingsplan vedr. det rummelige arbejdsmarked 2007. (Eftersendes) 
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 Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. januar 2008 
 

03 Præsentation af nøgletal til brug for den løbende opfølgning på indsatsen i 
Jobcenter Gentofte.   

Resume 
 
For at sikre et ensartet grundlag med henblik på at kunne følge udviklingen på indsatsen i 
Jobcenter Gentofte, vil Det Lokale Beskæftigelsesråd fremover ved hvert møde blive 
præsenteret for en række nøgletal. Nøgletallene skal give et overblik over antal modtagere 
af forskellige offentlige ydelser og Jobcentrets resultater og effekter af den indsats, som er 
beskrevet i Beskæftigelsesplanen. 
 
Baggrund 
 
Nøgletallene vil fremover bestå af følgende data: 
 
1. Oversigt over målopfyldelse på indsatsområder fastsat i Beskæftigelsesplanen 
Oversigten vil indeholde en aktuel status for målopfyldelse på både de centrale og de 
lokale mål, der er fastsat i Beskæftigelsesplanen  
 
2. Nøgletal for de enkelte målgrupper i jobcentret.  
Udviklingen i antallet af modtagere af offentlige ydelser i de seneste to år forud for 
indeværende år samt det skøn, der er lagt til grund for Beskæftigelsesplanen for det 
indeværende år vil blive vist i en samlet oversigt (oversigten vil blive uddelt på mødet  
d. 8. januar 2008 ). Tallene angiver hvor mange personer, der i kortere eller længere tid i 
løbet af året har modtaget en bestemt ydelse. Herudover vil der være en aktuel status på 
antal personer, der i den seneste måned har modtaget offentlige ydelser, fordelt på 
arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, introduktionsydelse, revalidering, sygedagpenge, 
ledighedsydelse og førtidspension. 
 
Tallene i oversigten bliver trukket fra www.jobindsats.dk og Danmarks statistik på 
www.dst.dk. Den aktuelle status for en given måned vil blive trukket fra 
sagsbehandlingssystemerne Arbejdsmarkedsportalen og KMD Opera. 
 
3. Den seneste nøgletalsrapport fra Beskæftigelsesregionen 
Beskæftigelsesregionen udarbejder hvert kvartal en rapport, hvor jobcentrets resultater 
måles i forhold til de centralt udmeldte mål og i forhold til resultaterne i nogle udvalgte og 
sammenlignelige jobcentre.  
 
Rapporten kan i øvrigt trækkes på http://www.brhovedstadensjaelland.dk/sw3384.asp 
 
4. De seneste ledighedstal fra Danmarks statistik 
Beskæftigelsesregionen bearbejder de månedlige ledighedstal fra Danmarks statistik.  
I oversigtsform vises de aktuelle ledighedstal, fordelt på forsikrede og ikke-forsikrede 
ledige, på alder, på a-kassetilhørsforhold og på køn. 
 
Oversigten kan hentes på http://www.brhovedstadensjaelland.dk/sw3384.asp 
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Vurdering 
Jobcentret vurderer at de ovennævnte nøgletal vil give et overblik over målgrupper, 
indsats og resultater i Jobcenter Gentofte. Vi har i videst muligt omfang valgt at tage 
udgangspunkt i de officielle kilder, således at de data vi anvender er de samme som de 
data, vi bliver målt på af Beskæftigelsesregionen, mv.  
 
 
Indstilling 
Jobcenter Gentofte indstiller 
 
Til Det Lokale Beskæftigelsesråd: 
 
At Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning 
 
Beslutning: 
Det Lokale Beskæftigelsesråd har taget orienteringen til efterretning 
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Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. januar 2008 
 

04 Handlingsplan for beskæftigelsesindsatsen på det rummelige arbejdsmarked i 
2008 for Jobcenter Gentofte (udmøntningen af LBR-midler).  

Baggrund 
Med en fortsat historisk lav ledighed må indsatsen i forhold til det rummelige 
arbejdsmarked i særlig grad målrettes, således at så mange som muligt får fodfæste på 
arbejdsmarkedet. 

 

Resumé 
Der er i 2008 afsat kr. 2.317.000 til den samlede ekstraordinære beskæftigelsesindsats.  

Anvendelsen af midlerne er reguleret i bekendtgørelse om midler til de lokale 
beskæftigelsesråd efter Lov om ansvaret for og styringen af den aktive 
beskæftigelsesindsats § 47.  

Jobcenter Gentofte har i tæt samarbejde med medarbejderne udarbejdet et udkast til 
Handlingsplan 2008 for indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.  
 
Handlingsplanen vil blive offentliggjort på Gentofte Kommunes hjemmeside i sin 
godkendte form. Det skal bemærkes at handlingsplanen vil kunne blive ændret i 
forlængelse af at projekterne ikke godkendes eller nye vil komme til efter LBR´s 
godkendelse.  
 

I forbindelse med udmøntningen af de tildelte midler til Det Lokale Beskæftigelsesråd - 
med henblik på beskæftigelsesindsatsen på det rummelige arbejdsmarked - har Jobcenter 
Gentofte vurderet, at den største effekt kan opnås ved at målrette indsatsen mod følgende 
indsatsområder: 

 

Indsatsområde #1: Udvikling af evalueringsmodel til brug for evaluering af  
LBR’s aktiviteter samt øvrige aktiviteter. 

 

Målgruppe: Medarbejdere og ledelse i Jobcenter Gentofte 

 

Baggrund: Jobcenter Gentofte ønsker at få udviklet en evalueringsmodel med et 
tilhørende elektronisk indrapporteringsmodul. Evalueringsmodellen skal anvendes ved  
alle aktiviteter og projekter, som LBR eller Jobcenter Gentofte tager initiativ til. 
 
Formålet er at de enkelte aktiviteter evalueres efter samme model, således at resultaterne 
bliver sammenlignelige. Dermed vil vi få et ensartet grundlag for at vurdere, hvad der 
virker og hvad der ikke virker. Samtidig skal modellen medvirke til at skabe læring og 
vidensdeling blandt medarbejderne i Jobcenter Gentofte. 
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Budgetramme: Jobcenter Gentofte søger om 130.000 kr. til udvikling af en 
evalueringsmodel, som er tilpasset jobcentrets behov. I beløbet er også et elektronisk 
afrapporteringsmodul samt et undervisningsforløb for medarbejderne i anvendelsen af 
modellen. 

 

Bilag: 4.1 

 

Indsatsområde #2: Seminar d. 15. maj 2008 for LBR-medlemmer og suppleanter vedr. 
Beskæftigelsesplan 2009 

 

Målgruppe: Medlemmer og suppleanter af LBR i Jobcenter Gentofte 

 

Baggrund: I april 2008 udmeldes de centrale mål for beskæftigelsesindsatsen for 2009.  
Som optakt til det indledende arbejde med beskæftigelsesplanen afholdes der et seminar 
for LBR-medlemmer og suppleanter, hvor resultaterne for 2007 bliver drøftet og 
udfordringerne for den fremtidige beskæftigelsesindsats bliver gennemgået. 

Formålet med seminaret er at give LBR et godt grundlag for at kunne bidrage med at 
sætte rammerne for indsatsen i 2009. 

 

Budgetramme: 35.000,- kr. til et halvdagsseminar med ekstern oplægsholder og et 
efterfølgende ordinært LBR-møde, hvor resultatrevisionen særskilt drøftes. LBR skal 
afgive høringssvar på resultatrevisionen senest d. 21.5.2008 

 

 

Indsatsområde #3: Kompetenceudvikling af medarbejdere med henblik på 
medarbejderinddragelse i udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2009 

 

Målgruppe: Medarbejdere i Jobcenter Gentofte 

 

Baggrund: En forudsætning for en vellykket beskæftigelsespolitisk indsats er at 
medarbejderne i Jobcenter Gentofte har en god forståelse af de politiske mål samt 
rammerne for indfrielse af disse mål. 
 
Jobcenter Gentofte ønsker at afholde en medarbejderdag, hvor resultaterne for 2007 og  
udfordringerne for 2009 bliver sat i fokus. Formålet er blandt andet at få identificeret 
områder, hvor en forstærket og tværgående indsats vil kunne give gode resultater. 
Medarbejderinddragelsen i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2009 skal sikre at 
medarbejderne bidrager aktivt til at realisere målene. 

Budgetramme: 40.000,- kr. til et heldagsseminar med ekstern oplægsholder  
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Indsatsområde #4: Tværfagligt samarbejde med henblik på at få afdækket arbejdsevnen 
og/eller fremskynde helbredsafklaringen hos borgere, som ikke står til rådighed for 
arbejdsmarkedet 

 

Målgruppe: Borgere, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. 

 

Baggrund: Den historisk lave ledighed har stor betydning for den systematik, Jobcenter 
Gentofte vil arbejde efter i den følgende periode. På den ene side er antallet af ledige 
kontakthjælpsmodtagere faldet betragteligt. På den anden side er antallet af syge- 
dagpengemodtagere steget markant. 
 
Ser man på den gruppe af ledige, som stadig står uden for arbejdsmarkedet, bliver det i 
stigende grad vanskeligt at gruppere dem med sigte på at planlægge 
beskæftigelsesrettede tiltag, som tager udgangspunkt i en gruppes fælles karakteristika. 
Dermed tegner der sig et øget behov for at iværksætte individuelle forløb, som har til 
formål at afklare, hvilke barrierer, der for den enkelte forhindrer en varig tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 
 
Det umiddelbare fællestræk ved en stor del af målgruppen er, at deres 
beskæftigelsesmæssige muligheder er begrænset af en eller anden form for 
helbredsproblemer. 
 
Budgetramme: Jobcenter Gentofte søger om kr.750.000 til den tværfaglige 
helbredsmæssige indsats. 
 
Bilag: 4.2 
 
 
 
Indsatsområde #5: Projekt for utilpassede unge 
 
Målgruppe: Unge på kontanthjælp i alderen 18-30 år 
 
Baggrund: Et af målene i Beskæftigelsesplanen for 2008 er at nedbringe antallet af unge 
kontanthjælps-, og starthjælps, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år 
skal nedbringes i forhold til året før. 
 
Med henblik på at rette fokus på målgruppen foreslåes det at der sker en målrettet indsats 
dels med henblik på at leve op til målet i Beskæftigelsesplanen for 2008, dels med henblik 
på at nedbringe antallet af den gruppe af borgere, som har andre problemer end ledighed, 
og som for nogles vedkommende har været kendt af jobcentret over en længere periode. 
 
Budgetramme: Jobcenter Gentofte søger om kr.200.000 til unge-indsatsen. 
 
Bilag: 4.3 
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Indsatsområde #6: At udnytte beskæftigelsespotentialet blandt førtidspensionister i 
Gentofte Kommune. 
 
Målgruppe: Førtidspensionisterne i Gentofte Kommune 
 
Baggrund: I 2007 bevilgede Det Lokale Beskæftigelsesråd, Gentofte midler til en 
undersøgelse af beskæftigelsespotentialet blandt førtidspensionister i Gentofte Kommune. 
Undersøgelsen, som blev udarbejdet af analysevirksomheden DISCUS A/S viste at 30% 
af respondenterne er interesserede i job, hvilket svarer til 10% af 1370 førtidspensionister i 
Gentofte Kommune. 
 
Budgetramme: Jobcenter Gentofte søger om kr.150.000 til indsatsen på 
førtidspensionistområdet. 
 
Bilag: 4.4 
 
 
 
Indsatsområde #7:   En hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet for kvinder, der bliver 
ledige efter endt barsel 
 

Målgruppe: Forsikrede og ikke-forsikrede arbejdsmarkedsparate kvinder 

 

Baggrund: Yngre kvinder, som enten bliver ledige i forbindelse med deres barsel eller 
som går på barsel i forlængelse af deres færdiggjorte uddannelse, er i risiko for at blive 
langvarigt ledige, når deres barsel ophører. Det sker på baggrund af et sammenfald af 
flere omstændigheder. Dels er der for nogle kvinder ikke et incitament til at gøre en ekstra 
indsats for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, fordi de har svært ved at få familieliv og 
arbejdsliv til at hænge sammen. Dels har de langvarigt uddannede svært ved at få job, 
fordi de ikke har aktuel erhvervserfaring inden for deres uddannelsesområde, og fordi de 
desuden har fået uddannelsen på ” afstand”, mens de har været på barsel.  

Vi ønsker at iværksætte et særligt tilrettelagt tilbud, som er målrettet disse kvinder og som 
vi kan tilbyde dem meget tidligt i ledighedsforløbet. Tilbuddet skal indeholde en 
kombination af intensiv jobsøgning, holdningsbearbejdning og bud på strategier for en 
holdbar løsning i forhold til at kombinere familieliv og arbejdsliv. 

 

Budgetramme: Jobcenter Gentofte søger om en ramme på 250.000 kr. til at iværksætte 
et forsøg med ovennævnte tilbud. 
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Indsatsområde #8: En intensiv indsats med henblik på at reducere overledigheden blandt 
kvinder over 55 år.  

 

Målgruppe: Ledige og / eller sygemeldte kvinder over 55 år 

 

Baggrund: Kvinder har en overledighed i Gentofte kommune. 70 % af de nytilmeldte 
forsikrede ledige er kvinder og kvinderne udgør ca. 62 % af samtlige forsikrede 
ledighedsberørte i perioden 4. kvartal 2006 – 3. kvartal 2007.  48 % af samtlige 
ledighedsberørte forsikrede kvinder er over 55 år. Ser man på antallet af forsikrede ledige, 
som i perioder har været sygemeldte, er kvinderne også her overrepræsenteret. Et 
øjebliksbillede ultimo december 2007 viser at 68 % af de ledige, der i en kortere eller 
længere periode har modtaget sygedagpenge kombineret med perioder med 
arbejdsløshedsunderstøttelse, er over 50 år. Heraf udgør 68 % kvinder.  

Med henblik på at nedbringe overledigheden blandt kvinder gennem en koordineret 
indsats på tværs af offentlige ydelser ønsker vi at igangsætte et forsøgsprojekt, hvor et 
udvalgt antal kvinder over 55 år tilbydes en intensiv indsats. Det skal ske gennem en 
afdækning af kompetencer og af deres rådighed med henblik på hurtigt at få afklaret om 
der skal iværksættes særlige initiativer eller om der ved en målrettet formidling kan ske en 
hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.  

 

Budgetramme: Jobcenter Gentofte søger om en ramme på 250.000 kr. til at iværksætte 
et særlig tilrettelagt tilbud til kvinder over 55 år. 

 
Vurdering 
Jobcenter Gentofte vurderer, at der i Handlingsplanen for 2008 er taget højde for de 
persongrupper/fokusgrupper, der til trods for den rekordlave arbejdsløshed, står tilbage 
med problemer med at få fast tilknytning på arbejdsmarkedet.  
 
Indstilling 
Jobcenter Gentofte indstiller 
 
Til Det Lokale Beskæftigelsesråd: 

 
At udkastet til Handlingsplanen for 2008 godkendes. 
 
Beslutning: 
 
Det lokale Beskæftigelsesråd tiltrådte og godkendte samtlige foreslåede projekter. 
 
Bemærkning: 
Projekt vedr. Indsatsområde #1: Udvikling af evalueringsmodel til brug for 
evaluering af LBR’s aktiviteter samt øvrige aktiviteter: 
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Torben Ankerberg stillede sig tvivlende overfor evalueringen, idet det ikke stod 
klart hvad der skulle evalueres og hvilke resultater der kunne opnås. Torben 
Ankerberg var ligeledes i tvivl om det var muligt at evaluere indsatsen overfor de 
Jobcenterets meget forskellige borgere.   
 
Birgitte Dahl oplyste at modellen vil give mulighed for at undersøge og 
sammenligne de andre aktører og leverandører, som anvendes i forbindelse med 
aktivering af de ledige borgere. Der vil skabes et fælles grundlag for at evaluere 
aktørerne og leverandører med et ens målemetoder.  
 
Verner Usbeck spurgte om det ikke var muligt at drage nytte af andre kommuners 
modeller, idet der opfordres til at samarbejde med andre kommuner. 
 
Projekt vedr. Indsatsområde #4: Tværfagligt samarbejde med henblik på at få 
afdækket arbejdsevnen og/eller fremskynde helbredsafklaringen hos borgere, som 
ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet   
 
Torben Ankerberg ønskede at blive oplyst om hvordan indsatsen forventes at blive 
fordelt på de forskellige områder 
 
Bo Sund oplyste at LBR løbende vil underrettet om hvordan indsatsen 
tilrettelægges og hvilke initiativer, der iværksættes.  
 
 
Projekt vedr. Indsatsområde #7:   En hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet for 
kvinder, der bliver ledige efter endt barsel 
 
Verner Usbeck ville gerne generelt rose sammensætningen af projekterne. 
 
Lene Rønnow spurgte om betydningen af ordet ”holdningsbearbejdning”.  
Jane Grundtmann forklarede at begrebet ”Holdningsbearbejdning” handler om at 
gøre den ledige borger arbejdsmarkedsparat og at få den ledige borger til at kunne 
se sig selv på arbejdsmarkedet.  
 
Projekt vedr. Indsatsområde #8: En intensiv indsats med henblik på at reducere 
overledigheden blandt kvinder over 55 år.  

Lene Rønnow roste projektet og spurgte om der var kendskab til målgruppens 
uddannelsesbaggrund og ledighedshistorik.  
Bo Sund oplyste at Jobcenteret som det første ville klarlægge den lediges 
baggrund før en passende indsats iværksættes og at LBR løbende vil blive 
underrette om målgruppens sammensætning og udvikling i indsatsen. 
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Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. januar 2008 
 

05 Eventuelt 

I forlængelse af aflysning af LBR-mødet den 8. januar 2008, hvor rådet ikke var 
beslutningsdygtig, ønskes en drøftelse af forretningsordenen.  
 
Torben Ankerberg tilsluttede sig forslaget og foreslog, at der stilles et 
ændringsforslag til forretningsorden på kommende LBR-møde.  
 
Lene Rønnow tilsluttede sig ligeledes forslaget og bemærkede at forslaget kunne 
indeholde en bestemmelse om at tillade indhentelse af høringssvar via. e-mail og 
gerne med en kort høringsfrist. 
 
Bo Sund konkluderede at der vil blive lavet et udkast til et beslutningsoplæg på 
næste LBR-møde. 
 
 
 


