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01  MEDDELELSER 

MÅLTAL TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2013: Jobcenter Gentofte er ved at afslutte 
udarbejdelsen af måltal til Beskæftigelsesplan 2013, der skal godkendes af 
Kommunalbestyrelsen inden udgangen af januar. Måltallene har afventet de seneste 
prognoser fra Beskæftigelsesregionen, som modtages medio januar. Når måltallene har 
været forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, vil de blive sendt ud til LBR i 
forbindelse med udsendelse af referat. 
 
REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB: Den 19. december vedtog Folketinget 
reformen af førtidspension og fleksjob (FØP-/fleksreformen). Jobcentrene afventer fortsat 
en udmelding vedrørende de økonomiske konsekvenser af reformen. Den øvrige afklaring 
og implementering af ny organisering er igangsat i Jobcenter Gentofte. LBR vil blive 
orienteret på næstkommende LBR-møde om status. 
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02  DIALOGMØDE MED DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD 

Resumé 
LBR besluttede på mødet i november 2012 at tage imod invitationen fra Det Regionale 
Beskæftigelsesråd (RBR) til at afholde et dialogmøde. Den første del af dette møde var 
afsat til dialogmøde, men kort før dagsordenens udsendelse modtog sekretariatet afbud 
fra RBR. Mødet udsættes derfor og en ny dato ønskes vedtaget. 
 
Baggrund 
Jobcenter Gentofte havde på vegne af Det Lokale Beskæftigelsesråd indgået aftale med 
RBR om at afholde dialogmøde. Kort før dagsordenens udsendelse modtog sekretariatet 
afbud fra RBR samt en anmodning om et nyt tidspunkt for mødets afholdelse.  
 
Jobcenter Gentofte foreslår, at dialogmødet med RBR alternativt afholdes på temamødet 
2. maj eller på det ordinære møde 11. juni. RBR har ikke mulighed for at deltage i det 
ordinære LBR-møde 19. februar, men har givet en foreløbig tilkendegivelse til møderne i 
maj og juni. 
 
Det var besluttet at udelade de faste statuspunkter på dette møde for at sikre tid til dialog 
med RBR. Derfor indeholder dagsordenen denne gang ingen faste statuspunkter. Disse vil 
være på dagsordenen på næstkommende LBR-møde 19. februar. 
 
Vurdering 
LBR har tidligere udtrykt ønske om at afholde dialogmøde med RBR. Da RBR ikke har 
mulighed for at deltage i LBR’s ordinære møde 19. februar, vurderer Jobcenter Gentofte, 
at mødet bedst afholdes på én af de to øvrige fastlagte datoer i første halvår af 2013. 
 
Indstilling 
Jobcenter Gentofte indstiller 
 
Til Det Lokale Beskæftigelsesråd: 
 
 At der træffes beslutning om en dato for afholdelse af dialogmøde med RBR,  
 enten 2. maj eller 11. juni 2013. 
 
Beslutning 
LBR besluttede at invitere RBR til at deltage i det ordinære møde 11. juni 2013.  
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03  FRIKOMMUNE 

 
Resumé 
Gentofte Kommune er frikommune i perioden 2012-2015. I perioden vil der blive 
gennemført en række forsøg i relation hertil og flere af disse forsøg vedrører 
beskæftigelsesområdet. Det Lokale Beskæftigelsesråd vil blive løbende orienteret om de 
forskellige forsøg i frikommuneperioden. 
 
Baggrund 
På LBR-mødet i november forelagde Jobcentret de forsøg, der på nuværende tidspunkt er 
sat i gang på beskæftigelsesområdet. De seks forsøg forløber alle som planlagt, men da 
de fleste af forsøgene er sat i gang kort før jul, er det endnu for tidligt at give en egentlig 
orientering om hvert enkelt forløb. De forsøg, der har været i gang længst, er det, der 
vedrører sammenlægningen af de to modtagelser, som Job & Ydelser hidtil har haft: 
Jobcentrets modtagelse og Ydelsescentrets modtagelse. Sammenlægningen har fungeret 
siden april, således at alle henvendelser, både vedrørende kontante ydelser og 
beskæftigelsesindsats, nu håndteres i samme modtagelse. Sammenlægningen har været 
tilfredsstillende og har resulteret i en besparelse på et årsværk. 
 
De øvrige fem forsøg er følgende:  
 

1. Borgerens eget kontaktforløb – mulighed for at vælge form og indhold i 
kontaktforløbet 

2. Fleksibelt og individuelt tilrettelagt kontaktforløb 
3. Individuel opfølgning i sygedagpengesager 
4. Tværgående og koordineret sagsbehandling 
5. Virksomhedspraktik i op til 13 uger for forsikrede ledige 

 
Disse forsøg vil LBR løbende blive orienteret om, efterhånden som Jobcenter Gentofte 
opnår erfaring og resultater med de enkelte forsøg. 
 
I den nærmeste fremtid vil Job & Ydelser tage stilling til, om der er givet tilladelse til forsøg 
i de øvrige frikommuner, som med fordel kan kopieres i Gentofte. I den ustrækning det er 
tilfældet, vil Kommunalbestyrelsen blive bedt om at godkende, at forsøgene igangsættes i 
Gentofte og derefter vil blandt andre LBR blive orienteret. Ethvert frikommuneforsøg skal 
igangsættes inden udgangen af 2013 for at de kan nå at løbe i mindst to år. 
 
Vurdering  
Der er igangsat seks forsøg på beskæftigelsesområdet i Gentofte Kommune og flere 
forventes at komme til i form af kopiforsøg. Jobcenter Gentofte vurderer, at indholdet og 
spredningen af forsøgene er tilfredsstillende og at det er positivt, at forsøgene allerede nu 
er igangsat, således at der opnås en længere forsøgsperiode. 
 
Indstilling 
Jobcenter Gentofte indstiller 
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Til Det Lokale Beskæftigelsesråd: 
 
 At orienteringen om frikommune tages til efterretning. 

 
 

Beslutning 
Orienteringen blev taget til efterretning.  
 
Hans Rasmussen, DH, ønskede at blive orienteret om, hvad der blev af de forslag LBR 
stillede på temadagen, herunder forslaget vedrørende de handicappede. Jobcenter 
Gentofte henviste til en tidligere givet orientering og lovede at følge op. 
 
Mogens Vestergaard, LO, stillede ønske om, at LBR høres forud for Kommunalbestyrelsen 
i forbindelse med vedtagelse af kopiforsøg. Det blev besluttet at høre LBR forud for 
Kommunalbestyrelsen, men eventuelt pr. mail for at sikre hurtigere og mere fleksibel 
sagsbehandling. I de tilfælde, hvor LBR har mange kommentarer, vil Jobcentret sikre, at 
LBR bliver hørt yderligere. 
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04  DRØFTELSE AF LBR’S INDSATSER FOR 2013  

Resumé 
LBR har besluttet at oprette en indsatspulje, således at ansøgere har kunnet søge midler 
til en særlig indsats inden for udvalgte områder. Jobcenter Gentofte har annonceret 
indsatspuljen og har modtaget i alt 12 ansøgninger, som samlet dækker de annoncerede 
indsatsområder. Jobcenter Gentofte foreslår, at der i den videre proces fokuseres på fire 
ansøgere. 
 
Baggrund 
Jobcenter Gentofte har i samarbejde med LBR udbudt midler til en særlig 
beskæftigelsesindsats. I 2013 skal indsatserne være målrettet: 
 

1. Øget fokus på udbredelsen af jobrotationsordninger 
2. Særlig indsats for langtidsledige 
3. Forebyggende fastholdelsesindsats blandt virksomhederne i forhold til ansatte på 

kanten af arbejdsmarkedet 
4. Særlig indsats for indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund 
5. Videreudvikling af indsatsen for sygedagpengemodtagere.  

 
På tidspunktet for annonceringen var der givet en foreløbig bevilling på 1.338.488 kr. 
Udmeldingen af indsatsområder var derfor baseret herpå. LBR og Gentofte Kommune har 
i den endelige bevilling fået bevilget 802.046 kr. til indsatser i 2013, svarende til godt 
530.000 mindre end først udmeldt.  
 
Siden 2010 er bevillingerne til LBR Gentofte faldet fra knap 2,5 mio. til 800.000 kr., 
svarende til et fald på 68 pct. (se bilag 2.14). Alene fra 2012-2013 er bevillingen faldet med 
500.000 kr.  
 
Den samlede indsatspulje for 2013 beløber sig til 1.051.026 kr., da der oven i årets 
bevilling på 802.046 kr. skal lægges en overførsel fra 2012 på 248.890 kr. Dette under 
forudsætning af, at revisionen godkender regnskabet.  
 
Jobcenter Gentofte har gennemgået de indkomne ansøgninger og har i sin vurdering lagt 
vægt på graden af nytænkning i projektansøgningen, herunder dels om selve 
indsatsformen er ny, dels om målgruppen ligger uden for de målgrupper, der allerede 
laves en indsats for. Jobcenter Gentofte har desuden vurderet de indkomne ansøgninger i 
lyset af de midler, som er til rådighed til at iværksætte indsatser for i 2013. 
 
Jobcenter Gentofte foreslår, at antallet af fokusområder begrænses til to og at der i 
forlængelse heraf indkaldes fire projektansøgere til yderligere drøftelser: 
 
Særlig indsats for langtidsledige 

• Securitas 

• A2B 
 
Forebyggende fastholdelsesindsats blandt virksomhederne: 

• Quickcare 
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• AB Consult Aps 
 
Samtlige ansøgninger er vedlagt som bilag. 
 
Jobcenter Gentofte vurderer, at der stadig vil være behov for styring af projekterne med 
henblik på at sikre en stabil og kvalificeret styring af de projekter, som iværksættes. I 
overensstemmelse med beslutningen fra marts 2012, hvor finansieringen af 
projektstyringen senest blev drøftet, foreslår Jobcenter Gentofte, at der afsættes knap 15 
pct. til projektstyring, svarende til 150.000 kr. Dermed er der ca. 900.000 kr. til de to 
fokusområder. 
 
Vurdering 
Bevillingen til Det Lokale Beskæftigelsesråd er beskåret med ca. 500.000 kr. i forhold til 
2012. Det har betydning for antallet af indsatser, der kan igangsættes. Det er Jobcenter 
Gentoftes vurdering, at fokus bør indsnævres til to områder for at opretholde kvalitet i 
indsatsen. Det er samtidig Jobcentrets vurdering, at den mest hensigtsmæssige 
projektstyring opnås ved at afsætte knap 15 pct. af de bevilligede midler til projektstyring 
på linje med de foregående år. 
 
Indstilling 
Jobcenter Gentofte indstiller 
 
Til Det Lokale Beskæftigelsesråd: 
 

At Jobcenter Gentofte indkalder Securitas, A2B, Quickcare og AB Consult 
ApS til videre drøftelser. 
At Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilger 150.000 kr. til styring af projekter. 

 
 
Beslutning 
Det Lokale Beskæftigelsesråd besluttede at Jobcenter Gentofte kan lade de indstillede 
ansøgere indkalde til samtale. 
Det Lokale Beskæftigelsesråd besluttede samtidig, at Jobcenter Gentofte skal indkalde 
FTF til samtale. 
Det Lokale Beskæftigelsesråd besluttede, at Jobcenter Gentofte på mødet i februar skal 
fremlægge en vejledende beskrivelse af, hvilke opgaver der indgår i projektstyringen og at 
LBR i samme forbindelse vil tage stilling til bevillingen af 150.000 kr. projektstyring. 
 
Bemærkninger 
Hans Rasmussen, DH, ønskede at få formuleringen fra bilag 4.1: ”det er muligt inden for 
den gældende lovgivning” uddybet. Hanne Jørgensen forklarede, at det henviser til, at der 
er tale om en indsats, som ligger inden for Jobcentrets ordinære indsats. En række af 
indsatserne eksisterer allerede i dag og ellers kan de efter behov iværksættes på 
Jobcentrets ordinære midler. Der er dermed ikke tale om ”en særlig indsats til borgere på 
kanten af arbejdsmarkedet”, som er målet for LBR’s bevillinger. 
 
Vibeke Bredsdorff Sørensen, FTF, ønskede, at Jobcenter Gentofte inddrager FTF i 
gruppen af ansøgere, der indkaldes til samtale, da der er tale om en stor målgruppe. 
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Desuden ønskede Vibeke Bredsdorff Sørensen, at Jobcentret afklarer, om borgere, der i 
første omgang udelukkes fra Securitas’ indsats, kan henvises til projektet senere. 
Jobcentret spørger ind til dette i samtalen med Securitas. 
 
Ellen Margrethe, IN, ønskede afklaring af målgruppen for QuickCares indsats. Der var 
efterfølgende en drøftelse af, hvilke virksomheder der bør indgå i målgruppen for 
Quickcares indsats. Der var enighed om, at målgruppen bør være små virksomheder, ikke 
kommunens egne arbejdspladser. 
 
Mogens Vestergaard, LO, spurgte ind til størrelsen på målgruppen for Securitas’ indsats. 
Jobcenter Gentofte vurderede, at der er 30-40 borgere i målgruppen, hvoraf langt fra alle 
vil være modne til at indgå i projektet og at det derfor vil være et krav, at projektet kan 
fungere med løbende indtag. Desuden blev forskellen på Securitas’ og G4S’ indsatser 
drøftet, da sidstnævnte for nylig også har indgivet tilbud. Dette vil blive undersøgt i 
samtalen med Securitas. 
 
LBR gives en tilbagemelding på samtalerne på mødet den 19. februar.  
 
Afslutningsvis blev projektfinansieringen drøftet. Mitzi Reinau fandt beløbet stort, set i 
betragtning af den samlede projektsum. Det blev besluttet, at jobcentret udarbejder en 
oversigt over de forskellige elementer i projektstyringen til næste møde. På baggrund 
heraf træffer LBR beslutning om finansieringen af projektstyringen. Der var ønske om, at 
beslutningen skal være principiel, så der er et udgangspunkt for de kommende år. 
 
 
_______________ 
Bilag 4.1: Oversigt over ansøgere 
Bilag 4.2a: Ressourcespejderne: Rehabiliteringsforløb - beskrivelse 
Bilag 4.2b: Ressourcespejderne: Rehabiliteringsforløb - budget 
Bilag 4.3: De universelle to: Ansøgning til LBR Gentofte   
Bilag 4.4a: HKI – ansøgning 
Bilag 4.4b: HKI – budget 
Bilag 4.5: FTF – ansøgning 
Bilag 4.6a: Integro – ansøgning om LBR-midler 
Bilag 4.6b: Integro – budget 
Bilag 4.7: Kali – ansøgning til LBR-puljen 2013 
Bilag 4.8: AB Consult: Ansøgning langtidsledige 
Bilag 4.9: Securitas Ansøgning 
Bilag 4.10: A2B Ansøgning om LBR-midler 
Bilag 4.11a: Quickcare: Ansøgning: Fastholdelse gennem aktivitet 
Bilag 4.11b: Quickcare: Budgetopstilling 
Bilag 4.12: AB Consult: Ansøgning LBR sygedagpenge 
Bilag 4.13a: Jobpartners A/S Ansøgning 
Bilag 4.13b: Jobpartners A/S Budget vedr. ansøgning til LBR 
Bilag 4.14: Historik over bevillingsoversigt 2010-2013 
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05  EVENTUELT 

 
Vibeke Bredsdorff Sørensen havde på Velfærdens innovationsstand været på TUC’s stand. TUC 
har jobgaranti og det kunne være interessant at høre nærmere. Jobcenter Gentofte har modtaget 
folder og visitkort. Hanne Jørgensen oplyste, at vi allerede bruger dem, når det er relevant. 
 
Bo Sund nævnte afslutningsvis udviklingen på LBR’s midler: Bevillingen er skåret fra 2,47 mio. i 
2010 over 1,58 mio. i 2011 og 1,33 mio. i 2012 til 800.000 i 2013.  
 


