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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  EBU - Åben sag  

Mødedato:  28.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Lauman Jørgensen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28-10-2014 
Andre Hilaire orienterede om sit arbejde som kommunens Erhvervskonsulent, og om de 

aktiviteter, som har været gældende på området. 

  

Administrationen orienterede om status på det igangværende Læringscamp forløb for unge 

ledige, som afvikles af True North, og om udkastet til en ny beskæftigelsesreform,  

som lægger op til, at De Lokale Beskæftigelsesråd nedlægges. 

Administrationen vil udarbejde dagsordenspunkt til kommende møde i Erhvervs – og 

Beskæftigelsesudvalget til brug for drøftelse og beslutning om en fortsat dialog med 

nuværende repræsentanter fra Det Lokale beskæftigelsesråd, efter nedlæggelse af rådet. 
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Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
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Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2014 

 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet et notat over udviklingen i jobcentrets målgrupper i 2. 

kvartal 2014. 

 

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

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen udarbejder hvert kvartal et notat om udviklingen i de følgende grupper i 

jobcentret: 

  

 Sygedagpenge 

 Kontanthjælp/Uddannelseshjælp 

 Forsikrede ledige 
 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 

  

Notatets hovedpointer er som følgende: 

  

Sygedagpenge: 

 Antallet af sygedagpengesager er generelt faldende for 2. kvartal 

2014 og ligger i juni 2014 på 176 sager i alt. 

 Antallet af sager med en varighed på 0-52 uger har været svagt 

faldende og ligger i juni 2014, på 150 sager i alt. 

 Antallet af sager med en varighed på over 52 sager har ligeledes 
været svagt faldende og ligger i juni 2014 på 26 sager i alt. 

  

Kontanthjælp/uddannelseshjælp: 

  

Kontanthjælpsreformen trådte i kraft d. 1.1.2014, hvilket b.la betyder nye 

målgrupper/visitering. Hertil kommer kontanthjælpsreformens skærpede krav til unge 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 28-10-2014   Side 4 

 

under 30 år, om at de skal tage en kompetencegivende uddannelse. Alle unge mellem 18-

30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse visiteres til uddannelseshjælp. 

  

Den nye kategorisering af målgrupperne betyder at der vil være tal og statistikker som ikke 

nødvendigvis vil kunne sammenlignes med året før. 

 Der har i 2. kvartal været i alt 145 henvendelser hos team 

jobsøgning, hvilket omregnet til årsbasis svarer til 290 personer. 

 30 % af de borgere der henvendte sig, er enten udeblevet fra 

aktivering, har trukket deres ansøgning tilbage eller fraflyttet 

kommunen. 19 % er kommet i ordinær beskæftigelse og 3 % er 

kommet videre i ordinær uddannelse. 

 Antallet af borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp har i 2. 

kvartal været stigende og ligger i juni 2014 på 291 personer i alt. 

Borgere som er blevet omfattet af varighedsbegrænsningens 

indførelse på dagpengeområdet, og som modtager 

uddannelsesydelse tæller med i denne statistik. 

 Gruppen af borgere i alderen 18-30 årige udgør i juni 2014, 97 

personer i alt. En stor del af dem modtager uddannelseshjælp, 
som følge af den nye kontanthjælpsreform. 

  

Forsikrede ledige: 

 Antallet af forsikrede ledige har været svagt stigende i 2. kvartal 

og udgør i alt 313 personer i juni 2014. 

 Antallet af dagpengemodtagere under 30 år har i 2. kvartal også 

været svagt stigende, men er dog fortsat ret stabilt, og udgør i 

juni 2014 41 personer. 

 Antallet af dagpengemodtagere over 30 år har i 2. kvartal været 
svagt stigende og udgør i juni 2014, 272 personer i alt. 

Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse: 

 Antallet af personer som er omfattet af revalidering ligger 

nogenlunde stabilt og udgør i juni 2014, 31 personer i alt. 

 Antallet af personer på fleksjob er steget, hvilket er positivt. 

Denne stigning fastholdes i 2. kvartal 2014 og udgør i juni 2014, 

118 personer i alt. 

 Når antallet af fleksjob fortsat øges kan det ses på antallet af 

personer der modtager ledighedsydelse. Antallet af personer på 
ledighedsydelse er reduceret og udgør i juni 31 personer i alt. 

  

  

 

Bilag 
-    Udvikling i Jobcentrets målgrupper 2. Kvartal 2014 
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Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28-10-2014 
Erhvervs – og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Nyttejobbere - status 

 
Baggrund 
Administrationen redegør for status for nyttejobbere og deres arbejdsområde. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget at drøfte sagen. 

 

Sagsfremstilling 
P.t. er der 12 personer tilknyttet nyttejobordningen. 

  

Nyttejobberne beskæftiger sig i øjeblikket hovedsagligt med: 

  

·          Rengøring af bænke 

·          Renovering af bænke 

·          Fjernelse af graffiti 

·          Buskrydning på Hannebjerg 

·          Rengøring på Hannebjerg 

·          Jobansøgning/jobformidling 

  

I august 2013 blev der holdt møde med jobcenteret og 3F vedr. hvilke arbejdsopgaver 

nyttejobberne må udføre. Efterfølgende har det været ledelsen på Materielgården og 

tillidsmanden der har haft dialogen omkring nye opgaver. 

  

På vedlagte bilag er opført de opgaver, som nyttejobberne må udføre efter aftale med den 

faglige organisation 3F. Som udgangspunkt har 3F den opfattelse, at en Nyttejobordning 

kun må udførearbejdsopgaver, som ellers ikke ville være blevet udført.  

  

Konkret har administrationen bedt 3F vurdere opgaven omkring vedligeholdelse i Gågaden. 

Tidligere blev Gågaden rengjort af Materielgården 5 gange pr. uge. I 2011 blev driften 

nedsat til 2 gange pr. uge.  

  

3F´s holdning er, at nyttejobbere ikke skal udføre ordinære arbejdsopgaver, som tidligere 

er blevet udført af 3F’s medarbejdere. For at præcisere dette, har 3F sagt, at alle opgaver, 

som var beskrevet i det gamle udbudsmateriale fra 1998 ikke må udføres af nyttejobbere. 

På denne bagrund kan 3F ikke acceptere, at Nyttejobordningen udfører f.eks. renholdelse i 

Gågaden. eller andre opgaver som siden 1998 er blevet omlagt eller nedprioriteret. 
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Administrationen vurderer, at der er tilstrækkelig med arbejdsopgaver til nyttejobberne pt. 

 

Bilag 
-    Arbejdsopgaver-nyttejobordningen.docx 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28-10-2014 
Koordinator af Nyttejobindsatsen Carsten Nielsen gav en orientering om ordningen, 

herunder om antallet af ledige, som har været tilknyttet ordningen, samt hvilke opgaver 

som udføres. 

  

Opgaveudførelsen er afstemt med de faglige organisationen på området, og der er lagt 

vægt på, at opgavernes karakter har et konkret og meningsgivende indhold. 

Det blev foreslået, at Administrationen undersøger muligheden for, at ledige i Nyttejob 

kunne være med til at sætte telte og – og ned – i forbindelse med afholdelse af de årlige 

Kulturdage i Hørsholm. 
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Sagsbehandler:  Betina Bojesen 
 

Input til erhvervsstrategi 

 
Baggrund 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på et møde den 26. august godkendt proces for 

udarbejdelse af erhvervsstrategi og skal som led i processen bidrage med input. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og bidrager med 

input til den kommende erhvervsstrategi.  

 

Sagsfremstilling 
Med udgangspunkt i ønsket om en ny erhvervsstrategi har Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget godkendt processen i forhold til udarbejdelse af en ny. Som et led i 

processen skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfte og komme med input til 

indsatsområder. Der foreligger i vedlagte dokument 10 indsatsområder/temaer som vil 

blive brugt som diskussionsgrundlag. Det foreslås fra administrationens side, at udvalget 

bliver enige om at vælge 2-3 indsatsområder/temaer til videre bearbejdelse.  

 

Bilag 
-    Erhvervsstrategi_2007.pdf 

-    Temaer/indsatsområder 

 

 

Noter til bilag 
Som bilag til punktet vedhæftes som bilag tidligere erhvervsstrategi fra 2007. 

  

Som bilag 2 er forslag til temaer/indsatsområder, som danner grundlag for diskussionen på 

udvalgsmødet. 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28-10-2014 
Erhvervs – og Beskæftigelsesudvalget var enige om, at processen for en ny 

erhvervsstrategi  må tage den nødvendige tid, hvilket indebærer, at den oprindelige 

tidsplan forskydes. 

Udvalget var enighed om, at alle 10 indsatsområder er væsentlige, men at det vil være 

nødvendigt at prioritere 3-5 temaer. 
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De ønskede temaer, som nærmere ønskes drøftet, er: 

-          Erhvervsservice 

-          Fokuseret Vækstdagsorden (Copenhagen) 

-          Regionalt handelscenter  

-          Turisme 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 28-10-2014   Side 10 

 

 

Bilagsoversigt 
 
Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  
2 Åben Udvikling i Jobcentrets målgrupper 2. Kvartal 2014 1847662 
3 Åben Arbejdsopgaver-nyttejobordningen.docx 1853200 
4 Åben Erhvervsstrategi_2007.pdf 1857967 
4 Åben Temaer/indsatsområder 1857978 
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Henrik Klitgaard (B) 
Formand 

______________________________________________  

Henrik Peulicke (C) 
Næstformand 

______________________________________________  

Anne Ehrenreich (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  
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