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Side 2

1 (Åben) Den virksomhedsrettede indsats
Sags ID: EMN-2019-02051

Resumé
Den virksomhedsrettede indsats handler både om at understøtte virksomhederne med at rekruttere
arbejdskraft og om at samarbejde med virksomhederne om det sociale ansvar med at få ledige i
arbejde. Vedlagte notat giver en status på den virksomhedsrettede indsats.

Baggrund
Med de seneste års reformer er der sat fokus på at styrke jobcentrenes virksomhedsservice
gennem tre spor: Virksomhedernes rekrutteringsbehov, uddannelse- og opkvalificering og hjælp til
at fastholde sygemeldte medarbejdere.
Med kommunalbestyrelsens 6-årige investering i den generelle beskæftigelsesindsats er der sat
fokus på at intensivere den virksomhedsrettede indsats. Afdelinger bliver opnormeret med
virksomhedskonsulenter og samtidig bliver en tværgående koordinering med en tydelig strategisk
rammesætning opprioriteret.
Den virksomhedsrettede indsats og aktivering ses som krumtappen i beskæftigelsesindsatsen –
både i forhold til, at jobcentret understøtter erhvervslivets vækstpotentiale og i forhold til, at ledige
får mulighed for at afprøve og udvikle deres kompetencer i reelle arbejdssituationer. Den
virksomhedsrettede indsats bliver dermed en trædesten på vejen til ordinær beskæftigelse.
Kontakt og samarbejde med virksomheder er en væsentlig del af jobcentrets arbejde. Derfor har
Social & Sundhed udarbejdet vedlagte notat, der giver et billede af den virksomhedsrettede indsats
og resultaterne heraf.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:
At notat om den virksomhedsrettede indsats drøftes i forhold retning og indsatser.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Den virksomhedsrettede indsats (2926918 - EMN-2019-02051)

2 (Åben) Styringsmodel for måling af effekt på investeringen
Sags ID: EMN-2019-02314

Resumé

Side 3

I forbindelse med budgetaftalen for perioden 2019 – 2020 blev det mellem forligspartierne aftalt at
styrke beskæftigelsesindsatsen. Social & Sundhed har på den baggrund udarbejdet en
styringsmodel, der løbende skal give et overblik, der sikrer, at indsatsen har den ønskede effekt.

Baggrund
Med budgetaftalen får Erhverv, Beskæftigelse & Integration (EBI) tilført kr. 4 mio. om året i
perioden 2019-2024 via investeringsbeholdningen til en intensiveret beskæftigelsesrettet indsats
med målet om at få flere i arbejde eller uddannelse. Med de tilførte ressourcer er der en
forventning om en intensiveret virksomhedsrettet indsats, et lavere sagsantal pr. medarbejder for
at kunne yde en bedre beskæftigelsesrettet indsats med en hurtigere og smidigere sagsbehandling
til gavn for borgerne, og at tilbudsviften omlægges, så brugen af eksterne leverandører
begrænses.
Investeringen forudsættes tilbagebetalt til investeringsbeholdningen over 6 år via besparelser på
forsørgelses- og aktiveringsydelserne. Effekterne skal vurderes årligt med henblik på evt.
justeringer. Ordningen skal evalueres primo 2024.
På den baggrund har Social & Sundhed arbejdet med at etablere en styringsmodel, der løbende
kan give det nødvendige overblik, der sikrer, at indsatsen har den ønskede effekt, såvel på
beskæftigelsesgraden for borgerne som for tilbagebetalingen af investeringen.
Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil få forelagt en status to gange årligt; ved
møderne i august og februar. Første status forelægges ved mødet i august.
På mødet vil principperne for styringsmodellen blive gennemgået.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:
At principperne for styringsmodellen drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Styringsmodel for måling af effekt på investeringen (2949566 - EMN-2019-02314)

3 (Åben) Erhvervskonference 2019 - ramme for program
Sags ID: EMN-2019-02160

Resumé
Gentofte Kommune afholdte den 12. november 2018 en erhvervskonference for det lokale
erhvervsliv, som led i at implementere Gentoftes erhvervspolitik. Erhvervs-, Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget skal drøfte og godkende ramme for program for erhvervskonference 2019.

Baggrund
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Gentofte Kommune afholdt den 12. november 2018 en velbesøgt erhvervskonference for det
lokale erhvervsliv med temaet ”Gentoftes erhvervspolitik og lokal Vækst”. Erhvervskonferencen
bidrog til at udvikle den dialog, der er mellem virksomheder og kommunens politikere og
embedsmænd. Samtidig var konferencen med til at synliggøre og dermed markedsføre de gratis
tilbud, der er til opstart, etablering og forretningsudvikling, som Gentofte tilbyder i regi af Væksthus
Hovedstaden og Iværksætterhuset (i dag Erhvervshus Hovedstaden).
Det foreslås, at der igen afholdes en erhvervskonference i 2019. Det foreslås, at temaet for
konferencen er ”Vilkår for Vækst” med særligt fokus på FN’s verdensmål og virksomhedernes
digitalisering.
Udenrigsministeriet har vurderet, at verdensmålene frem mod 2030 kan skabe
forretningsmuligheder for op til 400 milliarder kr. for danske virksomheder, der har de bæredygtige
løsninger. Samtidig kan virksomheder, der er frontløbere indenfor verdensmålene, bruge dette i
jagten på at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Erhvervshus Hovedstaden og Industriens Fond har
i samarbejde med blandt andre Monitor Deloitte, Advice A/S og Connect Denmark forskellige tilbud
til virksomheder, der vil udnytte de vækst-og eksportmuligheder, der opstår med verdensmålene.
Disse tilbud vil kunne promoveres for Gentoftes virksomheder på konferencen. Temaet
understøtter ligeledes den politiske dagsorden i Gentofte med arbejdet i opgaveudvalget FN's
verdensmål i Gentofte.
Flere undersøgelser viser, at især SMV’erne ikke udnytter de nyeste digitale teknologier til fx
nye forretningsmodeller og services. Effekterne af digitaliseringen er ret klare. De mest digitale
virksomheder (med over ti ansatte) i Danmark havde i 2014 i gennemsnit over 20 pct. højere
arbejdsproduktivitet end de mindst digitale virksomheder. Der er dermed et stort
vækstpotentiale i at få løftet de mindst digitale virksomheder. Samtidig efterspørger
virksomheder kompetencer og rådgivning omkring digitalisering og automatisering med henblik
på at øge deres produktivitet (Erhvervshus Hovedstaden 2019). Ni ud af 10 virksomheder er
samtidig klar til at investere ekstra ressourcer i yderligere digitalisering, hvilket tyder på en
efterspørgsel på området.
Programmet tænkes opbygget i lighed med konferencen i 2018, således, at der vil være en
kombination af oplæg i plenum og mulighed for at besøge en række stande/cafeer med forskelligt
indhold. Sidst afrundes erhvervskonferencen med et lettere traktement med mulighed for at
netværke.
Varigheden af konferencen er 3 timer og med start kl. 17. Der planlægges efter at afholde
konferencen til november. Deltagerkredsen er virksomhedsledere/ejere, medlemmer af
Kommunalbestyrelsen, medlemmer af opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte samt
nøglepersoner fra kommunens opgaveområder.
Den økonomiske ramme er 45.000 – 65.000 inkl. eventuelle honorarer til oplægsholdere og kan
holdes indenfor nuværende budget.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:
At drøfte og godkende forslag til ramme for program for erhvervskonferencen 2019 herunder om
det er det rette tema.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag, forslag til program for erhvervskonferencen 2019 (2938104 - EMN-2019-02160)

4 (Åben) Kvartalsrapportering
Sags ID: EMN-2019-02149

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 økonomiske kvartalsrapportering.
Kvartalsrapporteringen forelægges til drøftelse.

Baggrund
Social & Sundhed har udarbejdet en kvartalsrapportering, som viser udviklingen for de målgrupper,
som modtager en offentlig forsørgelsesydelse, udviklingen i de virksomhedsrettede tilbud samt en
økonomisk status på Erhvervs, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.
Kvartalsrapporten er derudover opdateret med en status på de besluttede mål fra
Beskæftigelsesplan 2019-2020.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:
At kvartalsrapporteringen drøftes og tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kvartalsrapportering EBI - maj 2019 (2963211 - EMN-2019-02149)
2. Nøgletalsbilag EBI - maj 2019 (2961342 - EMN-2019-02149)

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2019-00233

Tidligere beslutninger:
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.

Bilag

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