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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  EBU - Åben sag  

Mødedato:  20.06.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 
 
 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-06-2017 
Henrik Klitgaard oplyste, at der den 29. juni 2017 afholdes konstituerende møde i Hørsholm 
Erhvervsråd.  
  
På sidste møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bad udvalget administrationen 
udarbejde strategiske forslag, der skal give besparelser på 5,7 eller 10 mio. kroner, på de 
udgifter som Hørsholm Kommune afholder til forsørgelse.  
Forslaget er sendt direkte til Økonomiudvalget og vil blive behandlet den 21. juni.  
Allan Ludvigsen sender notatet som netop er udarbejdet, til medlemmerne af EBU til deres 
orientering. 
  
Henrik Klitgaard præsenterede Lotte Cooper som er ny erhvervskonsulent i Center for 
Arbejdsmarked. 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   17/8528 
Journalnr.:   15.00.00P05 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  20.06.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Reform af forberedende tilbud til ungeuddannelse 
 
Baggrund 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om regeringens nye udspil om at samle 
seks forberedende tilbud til én ny Forberedende Grunduddannelse. 
  
På mødet vil Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mundtligt blive orienteret yderligere om 
elementerne i regeringens udspil. 
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
Med henblik på at øge muligheden for at flere unge kommer godt videre i uddannelse efter 
grundskolen har en ekspertgruppe givet nogle anbefalinger til regeringen, som bl.a. går på 
at samle seks forskellige forberedende uddannelsestilbud til én ny Forberedende 
Grunduddannelse. Den Forberedende Grunduddannelse erstatter disse eksisterende tilbud: 
·    Produktionsskole 
·    Almen voksenuddannelse (avu)  
·    Forberedende voksenundervisning (FVU)  
·    Ordblindeundervisning for voksne (OBU)  
·    Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)  
·    Erhvervsgrunduddannelse (egu) 
  
Den ny Forberedende Grunduddannelse skal målrettes de unge under 25 år, som hverken 
har job eller uddannelse, så de fagligt, personligt og socialt kan gennemføre en 
ungdomsuddannelse eller fastholde et arbejde.  
  
Regeringens udspil indebærer en koordineret og sammenhængende ungeindsats på tværs 
af kommunen samt en ændret opgave særligt i forhold til Ungdommens 
Uddannelsesvejlednings (UU) opgaveportefølje.  
  
Undervisningsministeriet informerer på deres hjemmeside om den Forberedende 
Grunduddannelse: http://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-forberedende-tilbud 
  
Derudover har Undervisningsministeriet udgivet en publikation hvor der også kan læses om 
udspillet: http://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/anden/170510-tro-paa-dig-selv-pm-fil.pdf 
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Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-06-2017 
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   17/4778 
Journalnr.:   15.00.15P15 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  20.06.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Drøftelse af beskæftigelsesplan 2018. 
 
Baggrund 
På mødet afholdes de første drøftelser omkring indholdet i beskæftigelsesplan 2018. 
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter 
hvilke fokusområder og strategier der skal ligge til grund for udarbejdelsen af 
beskæftigelsesplan 2018. 
 
Sagsfremstilling 
På mødet deltager de faglige ledere i jobcentret. På mødet vil jobcentret præsentere 
udfordringerne på beskæftigelsesområdet i Hørsholm Kommune samt præsentere et 
mundtlig oplæg til, hvilke fokusområder og strategier administrationen anbefaler der kan 
indgå i beskæftigelsesplan 2017, og som kan ligge til grund for drøftelserne i Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget. 
  
Beskæftigelsesplan 2017 er vedlagt som bilag til brug for eventuel inspiration. 
  
Proces for udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2018: 

• 20. juni: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter de 
beskæftigelsesmæssige sigtelinjer for 2018. På baggrund af 
drøftelserne udarbejdes første udkast til beskæftigelsesplan 
2018. 

• 26. september: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler 
første udkast til beskæftigelsesplan 2018. 

• 21. november: Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalget behandler 
den færdige beskæftigelsesplan 2018. 

• 7. december: Økonomiudvalget behandler beskæftigelsesplan 
2018. 

• 18. december: Kommunalbestyrelsen behandler 
beskæftigelsesplan 2018.  

 
Bilag 
-    Beskæftigelsesplan 2017 
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Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-06-2017 
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget drøftede hvilke fokusområder og strategier der skal 
ligge til grund for udarbejdelsen af beskæftigelsesplan 2018. 
  
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede samtidig, at man ønsker planen udformet 
således, at der efterfølgende kan foretages en kvantitativ målopfølgning indenfor følgende 
områder.  
  
Udvalget valgte følgende fokusområder: 
  

-      De aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 
-      De langtidsledige 
-      Ledighedsydelsesmodtagere 
-      Integrationsborgere med særligt fokus på kvinder 
-      Ungeområdet med fokus på unge med særlige behov 

  
Til brug for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2018, bad Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget administrationen om at udarbejde et notat der beskriver, hvad de 
forskellige forsørgelsesudgifter udgør i forhold til de forskellige hoved målgrupper. 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/10556 
Journalnr.:   15.00.00P05 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  20.06.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 
 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet et notat over udviklingen i jobcentrets målgrupper for 1. 
kvartal 2017. 
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til 
efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
Administrationen udarbejder hvert kvartal et notat om udviklingen i de følgende 
målgrupper i jobcentret. 
  

• Sygedagpenge/jobafklaringsforløb 
• Kontanthjælp/uddannelseshjælp/integrationsydelse 
• Forsikrede ledige 
• Revalidering/fleksjob/ledighed/ressourceforløb 

  
Notatets hovedpointer er som følgende: 
  
Sygedagpenge/jobafklaringsforløb: 
  

• Det samlede antal sygedagpengesager udgør i marts, 167 sager i 
alt. Antallet af sygedagpengesager har været generelt set været 
faldende henover 1. kvartal. Til sammenligning kan nævnes at 
antallet af sygedagpengesager udgør 207 sager i alt i marts 
2016. 

• Antallet af sygedagpengesager med en varighed mellem 0-52 
uger er faldende i 1 kvartal 2017, og udgør 135 sager i alt i 
marts. Til sammenligning kan nævnes at antallet af 
sygedagpengesager på en varighed mellem 0-52 uger, udgør 170 
i alt i marts 2016. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 20-06-2017  Side 8 
 

• Antallet af sygedagpengesager med en varighed over 52 uger, er 
stabilt i 1. kvartal 2017 og udgør i alt 32 sager i marts. Til 
sammenligning kan nævnes at antallet af sygedagpengesager 
med en varighed over 52 uger, udgør 37 sager i alt i marts 2016. 

• Antallet af personer i jobafklaringsforløb har været svagt stigende 
i 1. kvartal 2017 og udgør i marts 2017, 24 personer i alt. Til 
sammenligning kan nævnes at antallet af personer i 
jobafklaringsforløb udgør 23 personer i alt i marts 2016. 

  
Kontanthjælp/uddannelseshjælp/integrationsydelse: 

  

• I perioden 1.1.2017-31.3.2017, har der været 67 henvendelser i 
alt i team jobsøgning. 33% af de borgere der har henvendt sig til 
team jobsøgning, har enten trukket deres ansøgning tilbage eller 
fraflyttet kommunen. 33% af de borgere der har været tilknyttet 
team jobsøgning er kommet i ordinær beskæftigelse. 9% af de 
borgere som har været tilknyttet team jobsøgning, er kommet i 
ordinær uddannelse. 

• Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp har været 
svagt faldende i 1. kvartal og udgør i marts 2017, 213 personer i 
alt. Det er ikke muligt at sammenligne med tal fra sidste år, pga. 
databrud, som skyldes den nye målgruppe på integrationsydelse. 

• Målgruppen af unge under 30 år. I marts 2017 er der 27 i alt som 
er visiteret som aktivitetsparate. Antallet af personer visiteret 
som uddannelsesparate har været lidt faldende i 1. kvartal, og 
udgør I marts 2017, 27 personer i alt. Antallet af personer som er 
visiteret som åbenlyst uddannelsesparat er stabilt i 1. kvartal 
2017 og udgør i marts 2017, 3 personer i alt. Antallet af personer 
som er visiteret som jobparate er også stort set stabilt i 1. 
kvartal 2017, og udgør i alt 8 personer i marts 2017. 

• Antallet af personer som modtager integrationsydelse har stort 
set været stabilt i 1. kvartal 2017, og udgør således 126 personer 
i alt i marts 2017.  

  
Forsikrede ledige: 
  

• Antallet af forsikrede ledige har været svagt faldende i 1. kvartal 
2017, og udgør i marts 2017, 267 personer i alt. Til 
sammenligning kan nævnes at antallet af forsikrede ledige udgør 
254 i alt i marts 2016. 

• Antallet af forsikrede ledige over 30 år, har været svagt faldende 
og udgør i alt i marts 2017, 225 personer i alt. Til sammenligning 
kan nævnes at antallet af forsikrede ledige udgør, 221 personer i 
alt i marts 2016. 

• Antallet af forsikrede ledige under 30 år er svagt stigende i 1. 
kvartal og udgør i marts 2017, 42 personer i alt. Til 
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sammenligning kan nævnes at antallet af forsikrede ledige under 
30 år, udgør 36 personer i alt i marts 2016. 

  
Revalidering/fleksjob/ledighedsydelse/ressourceforløb: 
  

• Antallet af personer som er omfattet af revalidering har stort set 
været stabilt i 1. kvartal og udgør i marts 2017, 17 personer i alt. 
Til sammenligning kan nævnes at antallet af personer omfattet af 
revalidering i marts 2016 udgør i alt 24 personer.  

• Antallet af personer i fleksjob er stort set stabilt i 1. kvartal, og 
udgør således, 132 personer i alt i marts 2017. Til sammenligning 
kan nævnes at antallet af personer i fleksjob udgør 128 personer 
i marts 2016. 

• Antallet af personer på ledighedsydelse er stort set stabilt i 1. 
kvartal, og udgør således, 44 personer i marts 2017. Til 
sammenligning kan nævnes at antallet af personer på 
ledighedsydelse udgør 40 personer i alt i marts 2016. 

• Antallet af personer i ressourceforløb er stort set stabilt i 1. 
kvartal og udgør således, 25 personer i alt i marts 2017. Til 
sammenligning kan nævnes at antallet af personer i 
ressourceforløb udgør 20 personer i alt i marts 2016. 

 
Bilag 
-    Udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 
 
 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-06-2017 
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   16/13799 
Journalnr.:   15.40.00P05 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  20.06.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Status på integrationsborgernes tilknytning til 
arbejdsmarkedet - maj 2017 
 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet en status over integrationsborgernes tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
Integrationsteamet arbejder i maj 2017 med 154 integrationsborgere, der er inden for den 
3-årige integrationsperiode. Derudover arbejder integrationsteamet også med borgere der 
er ude over den 3-årige integrationsperiode. 
  
Nedenstående tabel viser en status over integrationsborgernes aktivitet og tilknytning til 
arbejdsmarkedet.  
  
Der gøres opmærksom på, at det opgjorte antal af personer både indebærer flygtninge og 
familiesammenførte. 
  
Der gøres yderligere opmærksom på, at tallet er et øjebliksbillede og vil kunne variere fra 
opgørelse til opgørelse, og at dette er et udtryk for, at der løbende tilgår og afgår personer 
i den 3-årige integrationsperiode. 
  
Antal integrationsborgere, indenfor den 3-årige integrationsperiode. 
  August 

2016 
November 
2016 

Januar 
2017 

Maj 
2017 

Ordinær beskæftigelse eller SU 
/selvforsørgende 

25 29 42 43 

Ansættelse i Job med løntilskud 15 20 15 18 
Praktik 31 34 25 34 
Heldagsskole inkl. praktik 21 25 23 14 
Hos 2. aktør 34 22 27 30 
Højskole 2 2 0 0 
Barsel  2 4 9 8 
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Sygemeldte / i behandling 10 7 10 7 
I alt  140 143 151 154 
  
  
2.aktør:  
Hos 2. aktør modtager kommunens nye borgere sprogtræning, kultur orientering og kultur 
træning, hjælp til navigering i – og forståelse af det danske samfund, hjælp til opsøgning 
og etablering af praktikker samt job med løntilskud. Herudover yder 2. aktør løbende 
opfølgning på borgere i praktikforløb og i job med løntilskud, mentorhjælp efter behov samt 
praktisk støtte og vejledning. 
Integrationsteamet indgår i løbende og tæt samarbejde med 2. aktør omkring de enkelte 
borgere, hvilket er med til, at vi sammen lykkes med opgaven med at få 
integrationsborgerne i beskæftigelse så hurtigt som muligt. Borgerne går sideløbende på 
Nordsjællands sprogskole 12-15 timer om ugen. 
  
Heldagsskole: 
Heldagsskole foregår enten hos Clavis, K-nord eller Studieskolen, men er til forskel fra den 
rene sprogtræning en uddannelsesforberedende aktivitet. Heldagsskolen er ikke SU 
berettiget. 
Heldagsskolen træder i stedet for sprogskole og der undervises, udover i dansk, i 
matematik, samfundsfag og engelsk. Dette er med henblik på, at de unge bliver sprogligt 
og fagligt klar til at kunne tage en 9.klasse afgangseksamen for derefter, at kunne overgå 
til og tage en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem, og her modtage SU som 
indtægtsgrundlag. 
Da de seneste ændringer i integrationsloven nu stiller krav om praktik, er der i 
heldagsskolen også blevet indlagt praktik i forløbet. Den unge borger er således samlet set 
beskæftiget 35-37 timer om ugen.  
 
 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-06-2017 
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   16/10603 
Journalnr.:   00.32.00S00 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  20.06.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Mette Bygballe 
 

Revisionsberetning om revision af de sociale, 
beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder 
vedrørende årsregnskabet 2016 
 
Baggrund 
Pwc (PricewaterhouseCoopers) har afgivet revisionsberetning om revision af de sociale, 
beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2016. Revisionen 
har påtegnet beretningen uden forbehold. 
 
Forslag 
Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager 
revisionsberetningen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2016 af de sociale, beskæftigelses- 
og sundhedsmæssige områder er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den 
daglige administration af disse områder i Hørsholm Kommune som helhed har været 
varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og som helhed lever op til 
lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger i regnskabsåret 2016.  
  
Resultaterne af revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til 
revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om.  
På en række områder har revisionen givet anbefalinger og peget på fokusområder. 
  
På Beskæftigelsesministeriets ressortområder er anbefalingerne rettet mod fokus på 
korrekt vejledning, rettidig indhentelse af borgernes CV samt sikre udarbejdelse af 
uddannelsespålæg ved første samtale. 
  
På Udlændinge- og Integrationsministeriets ressortområder er der konstateret fejl i de 
gennemgåede sager.  
På trods af de konstaterede fejl vurderer revisionen, at området som helhed varetages 
hensigtsmæssigt, betryggende og efter gældende regelsæt. 
Revisionens anbefalinger er rettet mod at sikre rettidig henvisning til danskundervisning og 
virksomhedsrettet indsats. 
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På Børne- og Socialministeriets ressortområder er der anbefalinger til de 
tiltag/genopretninger, der er iværksat på områder for børn, handicap og merudgiftsydelse 
til børn og unge. 
Af tiltag på børnehandicapområdet kan nævnes, at samtlige sager er gennemgået og 
genoprettet, ligesom de iværksatte handleplaner efterleves. 
Revisionen anbefaler, at det etablerede koncept for ledelsestilsyn på de øvrige børne- og 
voksenområder videreføres til børnehandicapområdet for at sikre, at genopretningens 
ajourføring af sager fastholdes, og den faglige standard opretholdes. Dette gælder ligeledes 
for området for merudgiftsydelse til børn og unge. 
  
Administrationen har iværksat tiltag til sikring af, at sagerne følges op. 
Herudover indarbejder administrationen revisionens anbefalinger og indgåede aftaler 
respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og 
nye forebygges. 
Revisionen vil i forbindelse med revision af regnskab 2017 følge op på områderne. 
  
Beretningen består af bilag 2-3: 
  

o bilag 2: Redegørelse til ressortministerierne om revisionen 
af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige 
områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller 
tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2016 

o bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på 
Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets 
samt Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - 
regnskabsåret 2016 

  
  
  
Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager 
revisionsberetningen til efterretning. 
  
Socialberetningen indgår i et samlet dagsordenspunkt om revision af årsregnskab 2016, 
som blev behandlet i Økonomiudvalget den 8. juni 2017 og i Kommunalbestyrelsen den 19. 
juni 2017. 
 
Sagens tidligere behandling 
Socialberetningen indgår i et samlet dagsordenspunkt om revision af årsregnskab 2016, 
som blev behandlet i Økonomiudvalget den 8. juni 2017 og i Kommunalbestyrelsen den 19. 
juni 2017. 
 
Bilag 
-    Bilag 2-3 til revisionsberetning 2016 
 
 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-06-2017 
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 20-06-2017  Side 14 
 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   17/8515 
Journalnr.:   15.00.00I04 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  20.06.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Ansøgning fra Gågaden Hørsholm Handelsforening 
om drifttilskud for 2018. 
 
Baggrund 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har modtaget en ansøgning om bevilling af 
driftstilskud for 2018.  
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter og beslutter om der skal bevilges et 
driftstilskud på 130.000 kr. til Gågaden Hørsholm Handelsforening i 2018. 
 
Sagsfremstilling 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har modtaget en ansøgning om bevilling af 
driftstilskud til Gågaden Hørsholm Handelsforening i 2018. 
  
Det ansøgte beløb er på: 130.000 kr. 
  
Beløbet søges til aktiviteter i forbindelse med skøjtebane ved apotekertorvet. 
 
Bilag 
-    Ansøgning om drifttilskud-Hørsholm Gågade.pdf 
 
 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-06-2017 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede ansøgningen og besluttede, at ansøgningen 
ikke kan imødekommes.  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 20-06-2017  Side 15 
 

 

Bilagsoversigt 
 
Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  
3 Åben Beskæftigelsesplan 2017 2209304 
4 Åben Udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 2323866 
6 Åben Bilag 2-3 til revisionsberetning 2016 2323931 
7 Åben Ansøgning om drifttilskud-Hørsholm Gågade.pdf 2326351 
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Henrik Klitgaard (B) 
Formand 

______________________________________________ 

Henrik Peulicke (C) 
Næstformand 

______________________________________________ 

Anne Ehrenreich (V) 
Medlem 

______________________________________________ 

Anders Vestergaard (I) 
Medlem 

______________________________________________ 

Arne-Georg Stangeby (A) 
Medlem 

______________________________________________ 
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