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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  EBU - Åben sag  

Mødedato:  24.06.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-06-2014 
Sygedagpengereformen er nu endelig vedtaget – 1. ikrafttrædelsesdato er 1. juni 2014. 

Administrationen orienterede om de større forandringer herunder fjernelse af 

varighedsbegrænsningen, muligheder for forlængelse og ændringer i ydelser. Udvalget får 

en uddybende introduktion efter sommerferien.  

  

Administrationen orienterede om, at Hørsholm Kommune er tilmeldt et projekt under CABI 

finansieret af Lokalt Beskæftigelsesråd. Projektet handler om at koble jobcentre og 

virksomheder tættere sammen. 

  

Udvalget blev orienteret om, at Lokalt Beskæftigelsesråd er mødtes for første gang i den 

nye medlemssammensætning samt at det fremgår af udkast til beskæftigelsesreform, at de 

lokale beskæftigelsesråd nedlægges. 

  

KL afvikler JobCamp den 6.-7. november 2014 i Ålborg. 

 

Fraværende: 
Alexander Jonsbak (V) 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/9171 
Journalnr.:   15.00.15P15 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  24.06.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Beskæftigelsesplan 2015 

 
Resume 
Administrationen har udarbejdet beskæftigelsesplan 2015. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter 

beskæftigelsesplan 2015, og efterfølgende sender beskæftigelsesplanen i høring i det 

Lokale Beskæftigelsesråd. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har udarbejdet beskæftigelsesplan 2015. 

  

Beskæftigelsesplanen skal som minimum indeholde: 

 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 

 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer  

 Mål og strategi for den borgerrettede indsats og for den 

virksomhedsrettede indsats  

 Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret (udarbejdes i 
forbindelse med kommunens budgetlægning) 

  

Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende fire beskæftigelsespolitiske mål for 2015: 

  

1.    Flere unge skal have en uddannelse.  

Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af 

kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også 

gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af 

faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi 

sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse.  

  

2.    Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og 

sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til 

arbejdsmarkedet.  

Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå 

en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter 
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implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen 

og reformen af sygedagpenge.  Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og 

sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til 

arbejdsmarkedet.  

  

3.    Langtidsledigheden skal bekæmpes.  

Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke 

mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at 

jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er 

i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. 

  

4.    En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.  

Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en 

proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering 

samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. 

  

Tidligere har kommunerne skullet sætte kvantitative mål op for hvert af 

Beskæftigelsesministerens indsatsområder. Dette vil ikke være gældende for 2015.  

  

Proces for godkendelse af beskæftigelsesplan 2015:  

 24. juni 2014 Beskæftigelsesplanen fremsendes til Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget med henblik på en drøftelse af planen på 

augustmødet.  

 1. juli 2014 Beskæftigelsesplanen fremsendes til høring i det 

Lokale Beskæftigelsesråd. 

 26. august 2014 Erhvervs- og Beskæftigelsesrådet drøfter og 

beslutter Beskæftigelsesplan 2015 

 9. oktober 2014 Beskæftigelsesplanen behandles i 

Økonomiudvalget. 

 27. oktober 2014 Beskæftigelsesplanen behandles i 

Kommunalbestyrelsen. 

 31. oktober 2014 Beskæftigelsesplanen fremsendes til det 
Regionale Beskæftigelsesråd. 

 

Bilag 
-    Beskæftigelseplan 2015. 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-06-2014 
Administrationens indstilling er godkendt, idet Administrationen anmodes om at udarbejde 

et oplæg til måltal på de fire ministermål og at beskæftigelsesplanen også sendes i høring 

hos Beskæftigelsesregionen. 

 

Fraværende: 
Alexander Jonsbak (V) 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/5618 
Journalnr.:   15.00.15K07 
Sagsforløb:  EBU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  24.06.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Resultatrevision 2013 inklusiv bemærkninger fra 

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 

samt høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd. 

 
Resume 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsender hvert år en resultatrevision for det 

forudgående kalenderår. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler 

resultatrevisionen overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Sagsfremstilling 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udarbejder hvert år en 

resultatrevision. Formålet med resultatrevisionen er, at understøtte 

beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige 

oplysninger om udviklingen i jobcentrenes beskæftigelsesindsats. Udover at give et overblik 

over indsatsen giver resultatrevisionen også det enkelte jobcenter mulighed for at 

sammenligne sig med gennemsnittet for klyngen (det vil sige de jobcentre, der har samme 

rammevilkår og som Hørsholm sammenlignes med). 

  

I resultatrevisionen for 2013 skal Hørsholm Kommune kommentere på følgende: 

 Resultatoversigten, der viser hvordan Hørsholm Kommune klarer 

sig i forhold til ministerens mål og i forhold til forskellige 

ydelsesgrupper. 

 Besparelsespotentialet, der viser om Hørsholm Kommune har et 

besparelsespotentiale i forhold Beskæftigelsesministeriets 

prognose for hvor mange ydelsesmodtagere Hørsholm Kommune 

forventes at have. 

 Anvendelsen af ”puljen til ansættelse af flere 

virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige 

og personer i risiko for langtidsledighed i job og i 

virksomhedsrettet aktivering”. 
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I notat fra 18. marts 2014 fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) 

anbefales at jobcentret forholder sig til: 

  

 Ministermålene, og i hvilket omfang jobcentret har opfyldt disse 

mål 

o Ungegruppen 

o Tilgang til førtidspension 

o Udvikling i langtidsledighed 

o Virksomhedsindsatsen 

 Udvikling i bestanden på forsørgelsesydelse 

 Besparelsespotentialet, med fokus på de fire 

hovedforsørgelsesydelser 

o A-dagpenge 

o Kontanthjælpsmodtagere etc. 

o Sygedagpenge 

o Permanente ydelse etc. 

  

Det fremgår af resultatrevisionen at Jobcenter Hørsholm bl.a. har haft succes på følgende 

områder: 

 Fald i langtidsledigheden 

 Tilgang til de permanente forsørgelsesydelser 

 Fald i antallet af forsikrede ledige 
 Besparelsespotentialet 

  

Der identificeres dog også nogle udfordringer for Hørsholm herunder særligt: 

 Stigning i antallet af unge ydelsesmodtagere 

Bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og høringssvar 

fra det Lokale Beskæftigelsesråd. 

Bemærkningerne fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland er vedhæftet. 

  

  

Det Lokale Beskæftigelsesråd afgav følgende høringssvar på deres møde d. 10. juni 2014 

”Det Lokale Beskæftigelsesråd notere sig med tilfredshed, at udviklingen stadig er positiv i 

Hørsholm Kommune og anerkender jobcentrets indsats.”. 

  

Processen for resultatrevisionen: 

 1. maj 2012: Resultatrevisionen sendes i høring i det Lokale 

Beskæftigelsesråd  

 20. maj 2012: Resultatrevisionen inklusiv det Lokale 

Beskæftigelsesråds høringssvar og Beskæftigelsesregion 

Hovedstaden & Sjællands bemærkninger behandles i Erhvervs- 

og Beskæftigelsesudvalget.  

 Herefter sendes resultatrevisionen til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen. 
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 1. juli 2012: Resultatrevisionen sendes til det Regionale 

Beskæftigelsesråd og offentliggøres på Hørsholm Kommunes 
hjemmeside 

 

Sagens tidligere behandling 
Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22-04-2014 

Administrationens indstilling blev taget til efterretning. Resultatrevisionen sendes i høring 

hos det Lokale Beskæftigelsesråd, idet Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er opmærksom 

på, at der skal ske en øget indsats på ungeområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

vil få udarbejdet forslag til initiativer på ungeområdet til den forestående budgetproces. 

 

Bilag 
-    Resultatrevision 2013 

-    Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Jobcenter Hørsholms resultatrevision for 

2013  

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-05-2014 
Sagen er udsat, da Lokalt Beskæftigelsesråd ikke var beslutningsdygtige ved LBR’s møde. 

Der foreligger således ikke et høringssvar fra LBR på nuværende tidspunkt. 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-06-2014 
Administrationens indstilling anbefales. 

 

Fraværende: 
Alexander Jonsbak (V) 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/10291 
Journalnr.:   15.00.00P20 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  24.06.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

True North 

 
Resume 
True North deltager i mødet og fortæller om deres arbejde med unge. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har drøftet hvilke andre aktiviteter, der kan 

igangsættes og understøtte, at flere unge kommer ud af ledighed og i gang med en 

uddannelse, og bad herunder administrationen om nærmere at undersøge, om True North i 

den sammenhæng med fordel vil kunne anvendes som aktør.  

  

True North har arbejdet med unge i mange år og har blandt andet stået for 

”Drengeakademiet”, og for ugelange camps for unge under 18 år med stor succes. 

  

Efter afholdte dialogmøder med True North ønsker Center Arbejdsmarked at etablere et 

samarbejde med True North om et projekt der skal målrettes unge uddannelsesparate 

ledige i alderen 18-30 år, samt unge der ligger på kanten til at være uddannelsesparate. 

  

Forløbet fokuserer på at afdække og udvikle de unges faglige kompetencer indenfor 

skrivning/læsning og regning, samt udvikle de unges personlige kompetencer. Efter 

forløbet skal der være en plan for den unge, som den unge efterfølgende indgår i. 

  

True North fortæller på mødet om deres arbejde med unge og det påtænkte samarbejde 

med Jobcentret. 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-06-2014 
True Norths orientering blev taget til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

noterer med glæde, at LBR har valgt at støtte projektet og at Administrationen har fundet 

restfinansieringen indenfor det eksisterende budget, i forventning om at resultaterne af 

projektet vil udligne udgiften. 
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Fraværende: 
Alexander Jonsbak (V) 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/10269 
Journalnr.:   15.00.00P22 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  24.06.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Ungeindsatsen 

 
Resume 
Administrationen ønsker på mødet at fortælle om den nuværende ungeindsats, samt om 

visionerne for en fremtidig ungeindsats. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen ønsker på mødet at fortælle om den nuværende indsats over for unge 

ledige, samt fortælle om visionerne for den fremtidige ungeindsats. 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-06-2014 
Administrationens orientering blev taget til efterretning. 

 

Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V), Alexander Jonsbak (V) 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   14/5581 
Journalnr.:   00.30.00S00 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  24.06.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Nyborg 
 

EBU, Budget 2015-2018: Råderumsforslag, budget- 

og anlægsønsker samt politiske bestillinger 

 
Resume 
Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker  

På aprilseminaret den 11.-12. april besluttede kommunalbestyrelsen, at administrationen 

skulle præsentere et samlet økonomisk råderum på 21 mio. kr. i budget 2015-2018. 

Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen frem mod Augustkonferencen skulle 

arbejde med at forberede et første bud på dette råderum. Administrationen har udarbejdet 

råderumsforslag for 1,5 mio. kr. samt budgetønsker for 1,5 mio. kr. på Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalgets område. Fagudvalgene skal på junimøderne forholde sig til 

råderumsforslag samt budget- og anlægsønsker inden de bliver genstand for drøftelse på 

Augustkonferencen. 

  

Politiske bestillinger   

På aprilseminaret den 11.-12. april fremlagde kommunalbestyrelsen desuden en række 

politiske bestillinger til administrationen. Fagudvalgene skal på junimøderne forholde sig til 

administrationens baggrundsnotater, der leverer svar på de politiske bestillinger. Notaterne 

vil indgå i det samlede materiale til augustkonferencen. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 

  

 Beslutter hvilke råderumsforslag og budgetønsker, der skal gå 

videre til politiske drøftelse på Augustkonferencen. 

 Tager administrationens svar på de politiske bestillinger til 
efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

1. Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker 

På aprilseminaret den 11.-12. april besluttede kommunalbestyrelsen, at 

administrationen skulle præsentere et økonomisk råderum på 21 mio. kr. i budget 

2015-2018. Heraf skulle de 1,4 mio. kr. findes inden for Erhvervs- og 
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Beskæftigelsesudvalgets område. Kommunalbestyrelsen besluttede, at 

administrationen frem mod Augustkonferencen skulle arbejde med at forberede et 

første bud på dette råderum. Fagudvalgene skal på junimøderne forholde sig til 

råderumsforslag samt budget- og anlægsønsker inden de bliver genstand for 

drøftelse på Augustkonferencen. 

  

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område har administrationen udarbejdet: 

  

·         Råderumsforslag for 1,5 mio. kr. 

·         Budgetønsker for 1,5 mio. kr. 

·         Anlægsønsker for 0 kr.  

  

Se bilag 1A for en oversigt over råderumsforslag og budgetønsker på Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalgets område. Se bilag 1B for en nærmere beskrivelse af 

forslagene. 

2. Politiske bestillinger 

På aprilseminaret den 11.-12. april fremlagde kommunalbestyrelsen desuden en 

række politiske bestillinger til administrationen. Fagudvalgene skal på junimøderne 

forholde sig til administrationens baggrundsnotater, der leverer svar på de politiske 

bestillinger. Notaterne vil indgå i det samlede materiale til augustkonferencen. 

  

Se bilag 2A for en oversigt over de politiske bestillinger på Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalgets område. Se bilag 2B for baggrundsnotat.  

  

  

 

Økonomi/personale 
Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker indgår som en del af budgetprocessen for 

budget 2015-2018. Forslagene vil indgå i budgetmaterialet til Augustkonferencen. 

 

Kommunikation 
Forslagene vil forud for Augustkonferencen blive lagt på Hørsholm Kommunes internet. 

 

Bilag 
-    Bilag 1A Oversigt over råderumsforslag, budget- og anlægsønsker 

-    Bilag 1B Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker, Budget 2015-2018 

-    Bilag 2A Politiske bestillinger, Budget 2015-2018 

-    Bilag 2 B Notat vedr udvikling i antal årsværk og sager i ARB.pdf 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-06-2014 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede at oversende samtlige råderum og 

budgetønsker til augustkonferencen. 

  

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog svarene på de politiske bestillinger fra 

Aprilkonferencen til efterretning, idet administrationen anmodes om at lave en benchmark 

med klyngen samt Allerød og Skanderborg kommuner (de to kommuner der gør det bedre 

end os) på data i bilag 4. 
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Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V), Alexander Jonsbak (V) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben Beskæftigelseplan 2015. 1791557 
3 Åben Resultatrevision 2013 1756016 

3 Åben 
Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Jobcenter Hørsholms 

resultatrevision for 2013 
1771564 

6 Åben Bilag 1A Oversigt over råderumsforslag, budget- og anlægsønsker 1791188 

6 Åben 
Bilag 1B Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker, Budget 

2015-2018 
1791196 

6 Åben Bilag 2A Politiske bestillinger, Budget 2015-2018 1791201 
6 Åben Bilag 2 B Notat vedr udvikling i antal årsværk og sager i ARB.pdf 1795286 
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Henrik Klitgaard (B) 
Formand 

______________________________________________  

Henrik Peulicke (C) 
Næstformand 

______________________________________________  

Anne Ehrenreich (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 24-06-2014 


