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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
02-12-2014
Sag nr. 1

1.

3. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab -

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler den 13. november 2014 forvaltningens redegørelse
vedrørende 3. anslået regnskab for 2014. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund
af de bevillinger, der er gældende ultimo september 2014 samt med
udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2014.
Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af
redegørelsen og besluttede at


tage redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 til efterretning



tage redegørelsen vedrørende status for Budgetaftalen 2014-17 til efterretning



at oversende redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling og
indstilling til økonomiudvalget og kommunalbestyrelse.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal behandle det fremlagte skøn over
forventet regnskab 2014 for udvalgets område. Resultatet af udvalgets behandling
oversendes til behandling i Økonomiudvalget den 11. december 2014.
Resultatet af budgetopfølgningen på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område
er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte
notat af 6. november 2014 om "3. anslået regnskab 2014, pr. 30.9.2014" (bilag).
Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2014:

1.000 kr. netto

Budget
2014

Korrigeret
budget *

Anslået
regnskab

Afvigelse i forhold til
korr. budget

Afvigelse i
forhold til
opr. budget
0
44

6.737

6.781

6.781

123.707

118.402

116.402

-2.000

-7.305

236.748
50.132
42.859
2.150
462.333

228.356
50.779
45.243
2.150
451.710

236.656
45.879
35.556
2.150
443.424
-2.289

8.300
-4.900
-9.687
0
-8.287
-2.289

-92
-4.253
-7.303
0
-18.909
-2.289

462.333

451.710

441.135

-10.576

-21.198

Tilbud til udlændinge - integration
Førtidspensioner og personlige
tillæg
Kontante ydelser
Revalidering mv.
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Erhvervsservice mv.
I alt
Tekniske
korrektioner/omplaceringer
Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget i alt

- = mindreudgift/merindtægt
+ = merudgift/mindreindtægt
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* Budget 2014 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2013 til og med september 2014.

Der skønnes et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på i alt -8,3 mio. kr.
Mindreforbruget dækker over et skønnet mindreforbrug på samlet -5,5 mio. kr. til
førtidspension, kontanthjælp og ressourceforløb, samt et mindreforbrug på samlet
-2,1 mio. kr. til personlige tillæg, boligydelse, enkeltudgifter og andre
sundhedsudgifter.
Hertil kommer et skønnet mindreforbrug på driftsudgifter til aktivering og
mentorordninger samt skoleophold på erhvervsgrunduddannelser på samlet -5,8
mio. kr. Mindreforbruget på driftsudgifterne til aktivering ligger i forlængelse af et
fald i aktiveringsgraden primært på kontanthjælpsområdet. Virkningen af faldet i
driftsudgifterne forstærkes af, at den effektive refusionsprocent forventes at stige
til 50 pct., svarende til et fald i kommunens andel af de samlede
bruttodriftsudgifter.
Medfinansieringen af a-dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
viser et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr. Merforbruget hænger sammen med et
fald i andelen af korttidsledige, som har betydet, at kommunens
medfinansieringsandel er steget. Derudover har den lave aktivitet i
løntilskudsordninger medført stigende merudgifter til a-dagpenge, hvor
enhedsprisen ligger betydeligt højere.
Udgiftsudviklingen på aktivitetsområdet skal ses i sammenhæng med
gennemførelsen af flere store reformer, hvor samspillet mellem reformerne og
konjunkturudviklingen har vanskeliggjort estimeringen af budgetgrundlaget og
skabt usikkerhed om udgiftsudviklingen i forhold til tilpasning af budgetrammen.
Økonomiske konsekvenser
Jf. ovenfor.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 tages til efterretning
2. Økonomiudvalgets beslutning herom af 13. november 2014 behandles med
henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2014.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014
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Ad. 1 Taget til efterretning.
Ad. 2 Anbefalet.

Bilagsfortegnelse
1. 3. anslået regnskab 2014
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
02-12-2014
Sag nr. 2

2.

Opfølgning af budgetaftalen 2015-18 - Erhvervs- og

Beskæftigelsesudvalgets område

Sagsfremstilling
Sagen er oversendt fra Økonomiudvalget til fagudvalgene.
Forvaltningen har udarbejdet de i sagen vedlagte notater (bilag) om udmøntningen
af punkter i budgetaftalen 2015-18.
De enkelte punkter er opdelt i administrativ udmøntning og i udmøntning gennem
politisk forelæggelse, idet der m.h.t. sidstnævnte peges på følgende:
1. Styrket indsats overfor sårbare børn (BUU)
2. Flytning af Kvindekrisecenter (SUU og ØK)
3. Ophør med Betalt parkering (TMU)
4. Pulje til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb (ØK)
5. Byliv og turisme (EBU og KFU, TMU samt ØK)
6. Ekstraordinær indsats til effektiviseringsprojekter, analyser og større projekter
(ØK)
7. Anvendelse af Kanalvejsprovenu (ØK).
Effektiviseringsinitiativerne, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26.
juni 2014, er iværksat efter planen, primært af administrationen, idet der dog er
enkelte emner og initiativer, der har været politisk behandlet.
Der udestår herefter kun et enkelt forslag, nemlig KE 5 om flytning af indvendig
vedligeholdelse. Der forelægges en meddelelsessag for Økonomiudvalget i
december 2014 om processen herfor.
Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget
den 6. oktober, at der skal arbejdes med en række hensigtserklæringer, og at
arbejdet sker i fagudvalgene.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget forestår den overordnede koordinering af budgetudmøntningen,
hvorefter fagudvalgene drøfter den endelige udmøntning. Hvis der skulle opstå
problemer i forbindelse med implementeringen, vil det blive forelagt for
Økonomiudvalget i forbindelse med de anslåede regnskaber.
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Indstilling
Forvaltningen foreslår, at den foreslåede udmøntningsproces anvendes.
Økonomiudvalget den 13. november 2014
Godkendt, idet KE 5 om flytning af indvendig vedligeholdelse forelægges som
selvstændig sag i forbindelse med
Økonomiudvalgets ordinære møde i december 2014.
Fraværende: Anne Jeremiassen (I) og Henrik Brade Johansen (B).
I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Jens Timmermann (C).
Som supplement til ovenstående har forvaltningen vedlagt en plan for, hvornår
budgetaftalens hensigtserklæringer forelægges i fagudvalg (bilag).

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014
Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse
1. Notat om opfølgning på budgetaftalen 2015-18 af 13. november 2014
2. Udmøntning af Budgetaftalen 2015-18 af 15. september 2014
3. Udmøntning hensigtserklæringer i budget 2015
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
02-12-2014
Sag nr. 3

3.

Effektiviseringsindsats 2016

Sagsfremstilling
Det fremgår af aftalen for budgetlægningen 2015-2018 at der årligt skal findes
effektiviseringer svarende til 1 % af kommunens styrbare udgifter.
Effektiviseringskravet skal medvirke til at understøtte en robust kommunal
økonomi, en fortsat kvalitetsudvikling af prioriterede serviceområder og en
sænkelse af grundskyldspromillen. I denne sag præsenteres tids- og procesplan for
indfrielse af effektiviseringskravet for 2016 - herunder effektiviseringsrammen
fordelt pr. udvalg samt status for allerede igangsatte analyser og proces for
udvikling af yderligere effektiviseringstiltag.
Effektiviseringsrammen fordelt pr. udvalg
Afsættet for effektiviseringsarbejdet frem mod budget 2016 udgøres primært af
følgende:
· det årlige effektiviseringskrav på 1 % af de styrbare udgifter i 2015-2018 svarende til årligt 25 mio. kr.
· forrige års budgetaftale, hvor der er stillet yderligere krav om
afbureaukratiseringstiltag på 3 mio. kr. i 2016 stigende til 6 mio. kr. i 2017 og
frem.
Alt i alt skal der til budget 2016 således findes effektiviserings- og
afbureaukratiseringstiltag for minimum 28 mio. kr.
På baggrund af de positive erfaringer fra 2015-processen foreslås det at fortsætte
princippet med at fordele ansvaret for indfrielse af effektiviseringskravet på
udvalgene. Denne fordeling ligger i naturlig forlængelse af udvalgenes arbejde med
den økonomiske rammestyring. For samtidig at understøtte mulighed for, at
Økonomiudvalget senere i processen kan prioritere på tværs af områder, foreslås
det at øge rammen for forslag til 1,5 pct. af de styrbare udgifter svarende til i alt
37,5 mio. kr. En større ramme for forslag sikrer, at der på tværs af udvalg og
områder kan vælges forslag fra og til, mens der i sidste ende stadig vedtages
effektiviseringstiltag for i alt 28 mio. kr. Eventuelt kan forslag skubbes til
opfyldelse af næste års effektiviseringskrav. Effektiviseringsrammen for forslag
fordelt på udvalg, ser herefter ud som følger:
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Udvalg
Børne- og Ungdomsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget
Økonomiudvalget
I alt

Provenu
1.000
kr.
13.300
900
13.200
1.700
1.400
7.000
37.500

Note: 2015-priser. Hvad angår Børne- og Ungdomsudvalget er det angivne provenu eksklusive
udmøntning af de 2,3 mio. kr., der udestår af effektiviseringskravet fra 2015.

Status for igangsatte analyser
I forbindelse med indfrielse af effektiviseringskravet for 2015 blev det foruden
vedtagelse af effektiviseringsinitiativer for 2015 også vedtaget at igangsætte en
række effektiviseringsanalyser, der kunne bidrage til opfyldelse af
effektiviseringskravet for 2016. Effektiviseringsanalyserne er nu under
udarbejdelse og forventes med få undtagelser forelagt udvalgene primo 2015. Det
kan dog allerede nu konstateres, at analyserne langt fra vil resultere i
effektiviseringsforslag, der rummer tilstrækkeligt potentiale til at opfylde
effektiviseringskravet for 2016.
Foruden de politisk vedtagne effektiviseringsanalyser har forvaltningen derfor
besluttet at igangsætte yderligere analyser, der skal bidrage til indfrielse af
effektiviseringskravet - analyserne har blandt andet orientering mod optimering af
arbejdsgange og digitalisering. Forvaltningen vil vende tilbage til Økonomiudvalget
med en orientering om analyserne. Det står dog klart, at der også herudover er
behov for at udvikle yderligere idéer for at indfri effektiviseringskravet.
Proces for udvikling af yderligere effektiviseringstiltag
Idet det kan konstateres, at de igangsatte analyser langt fra alene vil kunne indfri
effektiviseringskravet, har forvaltningen sat fokus på generering af yderligere idéer.
Ændringer i konteksten for den kommunale opgavevaretagelse - f.eks. ny
lovgivning og viden samt nye tekniske løsninger - medfører løbende nye
effektiviseringspotentialer, som skal identificeres og undersøges. Der igangsættes
en proces, hvor ledere, medarbejdere og MED-systemet inddrages i idéudviklingen.
Forvaltningen gør løbende status over arbejdet og igangsætter yderligere initiativer
på områder, hvor det vurderes sværere at indfri effektiviseringskravet.
Aktuelt er der i HovedMED igangsat drøftelse af, om der kan ske forbedringer i
MED-systemets inddragelse i udviklingen af nye effektiviseringsidéer, og derudover
overvejes det, hvorledes en mere struktureret anvendelse af innovationsmetoder
kan bidrage til udvikling af nye tiltag.
For at understøtte det tværgående arbejde med effektivisering har direktionen
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nedsat en styregruppe, der bl.a. får til opgave at sikre overblik over processen med
indfrielse af effektiviseringskravet samt at understøtte idéudviklingen - blandt
andet gennem udvikling af nye metoder og redskaber.
Arbejdet med idéudvikling understøttes af puljen til ekstraordinær understøttelse
af effektiviseringsindsatsen, der blev afsat i forbindelse med Budgetaftale 2015-18.
Der blev bevilget 2,5 mio. kr. i 2015 og i 2016, og i hovedtræk anvendes disse
midler til idéudviklingsarbejdet samt til generel analyseunderstøttelse og
projektledelse. Derudover anvendes der 0,7 mio. kr. i 2015 og i 2016 til
projektledelse vedrørende letbaneprojektet - jf. sag, tidligere forelagt
Økonomiudvalget om behov for ressourcer til projektledelse af letbaneprojektet.
Tids- og procesplan for det politiske arbejde med effektiviseringskravet
For at understøtte indfrielse af effektiviseringskravet foreslås det, at udvalgene
allerede nu præsenteres for effektiviseringskravet for deres områder, samt at de
påbegynder drøftelse af, hvorledes de vil indfri rammen. Det foreslås derfor, at
denne sag videresendes til fagudvalgene med henblik på en indledende drøftelse af
udvalgenes idéer til nye effektiviseringstiltag. Derudover vil udvalgene i januar
blive præsenteret for de effektiviseringsanalyser, der blev igangsat i forbindelse
med udvalgenes arbejde med at indfri effektiviseringskravet for 2015. I februar
gøres der i udvalgene status over effektiviseringsprocessen - herunder et foreløbigt
overslag over potentialet i de fremkomne forslag og igangsatte analyser, og i april
forelægges udvalgene de samlede forslag. Udvalgenes drøftelse skal resultere i, at
der videresendes forslag til Økonomiudvalget, der rummer et potentiale svarende
til udvalgenes effektiviseringsrammer. Forslagene sendes derefter i høring med
henblik på endelig behandling i Kommunalbestyrelsen i juni. Tidsplanen er som
følger:

Aktivitet
Tidspunkt
13. nov. Økonomiudvalget fastlægger tids- og procesplan for
indfrielse af effektiviseringskravet for 2016.
dec.
Fagudvalgene præsenteres for effektiviseringskravet og
drøfter idéer til indfrielse heraf.
primo
Udvalgene drøfter effektiviseringsanalyserne.
2015
feb.
Udvalgene gør status over effektiviseringsprocessen
april
Udvalgene drøfter de samlede forslag og videresender
forslag svarende til effektiviseringsrammen til
Økonomiudvalget.
7. maj
Økonomiudvalget drøfter effektiviseringsforslagene.
7.-29.
Høring
maj
25. juni
Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringstiltag
svarende til 28 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
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Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for 2016 anvendes
2. fordelingen af effektiviseringsrammen på udvalg anvendes
3. status for igangsatte analyser og forvaltningens arbejde med udvikling af nye
effektiviseringsidéer tages til efterretning
4. sagen videresendes til fagudvalgene med henblik på drøftelse af udvalgenes
idéer til nye effektiviseringstiltag.

Økonomiudvalget den 13. november 2014
Ad 1-2 Godkendt.
Ad 3 Taget til efterretning.
Ad 4 Godkendt.
Det lægges til grund, at forvaltningen fremkommer med forslag til effektivisering
på 1,5 %, og at disse forslag danner grundlag for udvalgenes stillingtagen til en
samlet 1 % løsning.
Fraværende: Anne Jeremiassen og Henrik Brade Johansen.
I stedet for Jan Kaspersen deltog Jens Timmermann.

Sagen er oversendt fra Økonomiudvalgets møde den 13. november 2014. Sagen
forelægges, for at fagudvalget kan drøfte ideer til nye effektiviseringstiltag.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014
Taget til efterretning.

Side 11 af 19

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
02-12-2014
Sag nr. 4

4.

Turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 19. august 2014 at udarbejde
en turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med
turismeerhvervet. Hermed fremlægges forslag til Turismestrategi 2015-17 (bilag).
Den 10. november 2014 afholdt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget workshop
med turismeerhvervet på baggrund af forvaltningens foreløbige udkast til
turismestrategi. Formålet var at kvalificere udkastet, så den endelige strategi også
afspejler turismeerhvervets interesser og kan være et fælles udgangspunkt for det
videre arbejde. Referat af turismestrategisk aften den 10. november 2014 er
vedlagt sagen (bilag).
Med afsæt i dialogen med turismeerhvervet fremlægger forvaltningen forslag til
Turismestrategi 2015-17. Hovedmålet i strategien er at øge erhvervslivets
indtægter fra turisme. De operationelle mål er henholdsvis at få flere ”24-timersturister”, og at få dem til at blive i lidt længere tid.
Med afsæt i dialogen med erhvervet peger turismestrategien på, at turismen i
området kan fremmes ved
1. at synliggøre alle områdets tilbud og attraktioner – både for potentielle
turister og for dem, som kun besøger området kortvarigt
2. at gøre det nemt for turisten at kombinere flere af områdets tilbud
3. at styrke netværket mellem turismeaktørerne med henblik på samarbejde om
nye, fælles initiativer
4. at huske, at turisten ikke kender kommunegrænser, så samarbejder kan også
være fx med nabokommuner, region og relevante brancheorganisationer
5. Turismestrategien fremlægges som den fælles platform, der kan samle
parterne om flere fælles indsatser. Udgangspunktet er, at turismeindsatsen
skal løftes af turismeaktørerne med en understøtning fra kommunens side.
For at understøtte det konkrete arbejde lægger strategien op til, at kommunen
afsætter et kvart årsværk til varetagelse af en tovholderfunktion. Tovholder
indkalder til ca. to årlige netværksmøder m.h.p. at facilitere et tværgående
turismenetværk. Tovholder vil også udarbejde en årlig handlingsplan samt en
halvårlig status. Første handlingsplan forelægges Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget i 1. kvartal 2015.
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Turismestrategien anvendes dermed som afsæt for den videre dialog med
relevante aktører om relevante indsatser.
Økonomi
Layout og tryk af turismestrategien sker inden for de eksisterende økonomiske
rammer. Der er afsat 250.000 kr. til henholdsvis byliv og turisme i budget 2015.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at forslag til Turismestrategi 2015-17 godkendes.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014
Anbefalet.

Bilagsfortegnelse
1. Referat af Turismestrategisk aften i Lyngby-Taarbæk Kommune den 10.
november 2014
2. Forslag til Turismestrategi 2015-2017
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
02-12-2014
Sag nr. 5

5.

Veteranstrategi i Lyngby-Taarbæk

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede på møde den 7. oktober 2014
udkast til strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udvalget ønskede, at
strategien indeholder et afsnit om boligrådgivning og boligsocial anvisning. I den
forbindelse ønsker udvalget en afklaring af muligheden for at tildele boliger til
borgere ud fra kriterier om veteranbaggrund. Protokol fra udvalgsmøde den 7.
oktober 2014 er vedlagt til orientering (bilag).
På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen tilføjet afsnit om
"Boligrådgivning og social boliganvisning" i udkast til strategien (bilag). Afsnittet
beskriver de muligheder, som veteraner har for at få rådgivning i forhold til deres
boligsituation og de muligheder, som findes i forhold til boligsocial anvisning. I
forhold til den boligsociale anvisning, har Kommunalbestyrelsen vedtaget
boligsociale kriterier, som danner grundlag for tildeling af bolig.
Forvaltningen vurderer, at det vil være i strid med ligebehandlingsprincippet at
indføre kriterier i forhold til den boligsociale anvisning, således at borgere med
veteranbaggrund - alene som følge af veteranbaggrund - kan få anvist en bolig.
Det er endvidere forvaltningens vurdering, at de allerede vedtagne kriterier - som
blandt andet dækker følgende situationer: voksne med betydelige personlige eller
sociale problemer, skilsmisse eller samlivsophør for personer med børn eller
manglende bolig efter afsluttet behandling i følge handleplan - også kan være
relevante i forhold til veteraner.
I forlængelse heraf skal nævnes, at Frederiksberg Kommune i forbindelse med
udarbejdelse af en lokal veteranstrategi har justeret deres retningslinier i forhold til
boliganvisning. Dette var affødt af, at retningslinierne indebar, at der ikke kunne
visiteres til boliger for enlige, som alene har samværsret med børn. Frederiksberg
Kommune har nu lempet reglerne således, at veteraner kan anvises bolig med
udgangspunkt i samværsretten. Det betyder, at i forbindelse med en eventuel
ansøgning om bolig vil veteraner med bopælstilknytning til Frederiksberg, når
konkrete og individuelle forhold i øvrigt taler herfor, kunne sidestilles med andre
borgere, der efter kommunens retningslinier for husvilde kan komme i betragtning
til en bolig gennem kommunen.
Det skal endvidere nævnes, at der den 25. oktober 2014 blev indgået aftale om
udmøntning af satspulje for 2015 på beskæftigelsesområdet. I den forbindelse er
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der afsat 4 mio. kr. i 2015 til pulje for beskæftigelsesinitiativer for veteraner. De
nærmere ansøgningskriterier for puljen fastsættes i forligskredsen. Det er
forvaltningens vurdering, at puljen bliver målrettet kommuner, som har en relativt
stor andel af borgere med veteranbaggrund bosiddende.
I forhold til det videre arbejde med strategien foreslår forvaltningen, at strategien
sendes i høring hos Veterancenteret samt til de organisationer og parter, som er
blevet hørt i forbindelse med udformningen af den nationale politik for veteraner.
Forslag til høringsparter er vedlagt (bilag).
Herefter forelægges strategien med høringsbemærkninger i marts måned for
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børneog Ungdomsudvalget. I forbindelse med denne forelæggelse udarbejdes oplæg til
kommunikation.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. udvalget drøfter udkast til strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk og kommer
med bemærkninger til denne
2. udkast til strategi, med eventuelle indarbejdede bemærkninger fra udvalget,
sendes i høring
3. strategien forelægges med høringsbemærkninger for relevante udvalg

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014
Ad. 1 Drøftet.
Ad. 2 Godkendt, idet Handicaprådet også er høringspart.
Ad. 3 Godkendt.

Bilagsfortegnelse
1. Strategi for indsatsen for veteraner i Lyngby-Taarbæk
2. Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk
3. Notat om høringsparter i forbindelse med strategi for veteraner
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
02-12-2014
Sag nr. 6

6.

Status på beskæftigelsesplan 2014, tredje kvartal

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet status for beskæftigelsesplanen pr. 3. kvartal 2014
(bilag). I notatet uddyber forvaltningen status på de fastlagte mål i
beskæftigelsesplanen samt indsatsen for at nå målene. Desuden er der udarbejdet
detaljerede oversigter (bilag).
Den overordnede konklusion er, at der fortsat er en positiv udvikling i forhold til at
opfylde målene i beskæftigelsesplanen. De fleste mål er således opfyldt ved
nuværende status.
På følgende områder er der en foreløbig opfyldelse af mål:
Førtidspension: Mål om tilgang til førtidspension skal falde 22 pct. svarende til en
tilgang på 45 personer. Status er et fald på 41 pct. svarende til en tilgang på 34
personer.
Langtidsledighed: Mål om et fald i langtidsledigheden på 22 pct. svarende til 83
personer. Status er et fald på 29 pct. svarende til et fald på 107 personer.
Kontanthjælp: Mål om et fald på 2 pct. svarende til 16 fuldtidspersoner. Status er
et fald på 6,1 pct. svarende til 49 fuldtidspersoner.
Ledighedsydelse: Mål om en stigning på maksimalt 21 pct. svarende til 14
fuldtidspersoner. Status viser en stigning på 3 pct. svarende til 2 fuldtidspersoner.
Akademikere: Mål om et fald på 5 pct. svarende til 12 fuldtidspersoner. Status er
et fald på 6 pct. svarende til 15 fuldtidspersoner.
Andel i virksomhedsrettet tilbud: Mål om en andel på 65 pct. Status viser en andel
på 65,5 pct.
På følgende område er målene endnu ikke opfyldt:
Unge på offentlig forsørgelse: Mål om et fald på 12 pct. svarende til 66
fuldtidspersoner. Status er et fald på 8,9 pct. svarende til 49 fuldtidspersoner.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven er løst inden for rammen.
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Beslutningskompetence
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at status tages til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014
Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse
1. Status for mål i beskæftigelsesplan 2014
2. Status på beskæftigelsesplan 2014, tredje kvartal
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
02-12-2014
Sag nr. 7

7.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om workshop for

virksomheder

Sagsfremstilling
Anne Jeremiassen (I) har via e-mail, modtaget den 20. november 2014, anmodet
om optagelse af sag, med følgende ordlyd:
"Efter deltagelse i netop gennemført netværksmøde under Vidensbyen for "Små og
mellemstore virksomheder" i kommunen den 10. november 2014 vil jeg foreslå, at
der i samarbejde med dette netværk søges gennemført en workshoprække åben for
alle små og mellemstore virksomheder (SMV) i kommunen.
Hensigten med workshoprækken er at støtte op om, og inspirere, de lokale SMV'er
til hvordan de kan fx. bruge web/webshops mv., optimere deres udbudstilbud, og
andre måder at styrke det lokale erhvervsliv. Derudover vil samarbejdet styrke
relationen mellem kommunen og det lokale erhvervsliv."

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014
Drøftet, idet det præciseres, at gennemførelsen sker i regi af Vidensbyen. Udvalget
har med tilfredshed noteret sig initiativet, og modtager gerne invitationen fra
netværket.
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
02-12-2014
Sag nr. 8

8.

Meddelelser til udvalgets medlemmer

1. Gensidig orientering om afholdte møder og arrangementer

2. Aftale om udmøntning af satspuljen på beskæftigelsesområdet
Den 25. oktober 2014 er der indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2015
på beskæftigelsesområdet. Aftalen er vedlagt som bilag. To hovedområder er i
fokus med aftalen - Indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet og tiltag
for uddannelseshjælp modtagere.
I forhold til indsatsen for udsatte borgere er især to puljer centrale. Den ene
handler om indslusning på arbejdsmarkedet og har fokus på udsatte gruppers
kompetencer og parathed til at træde ind på arbejdsmarkedet på lige vilkår med
andre. Her er afsat 18 mio. kr. i 2015 og 16. Den anden pulje handler om rum til
udsatte på arbejdsmarkedet og har fokus på at skabe rum til fysisk og psykisk
handicappede på arbejdsmarkedet. Her er afsat 20 mio. kr. til 2015 og 16.
I forhold til tiltag for modtagere af uddannelseshjælp er der afsat 20 mio. kr. hvert
af årene i perioden 2015 til 18 og med fokus på bedre samspil mellem
uddannelseshjælp, SU og den sociale indsats.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014
Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse
1. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 på beskæftigelsesområdet
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Center for Økonomi og Personale
Journalnr. : 20141010111
Koncernstyring
Dato ........ : 29.10.2014
Skrevet af : DOR /45973170

NOTAT
Om
Opfølgning på budgetaftalen 2015-18

Indledning:
Notatet indeholder:
 Budgetaftalen fra 15. sept.
 Fordelingen af Kanalvejsprovenuet
 Enkelt udestående fra forårets effektiviseringsøvelse, KMB 26. juni 2014
 Hensigtserklæringer fra KMB-mødet den 6. oktober 2014
Ad Budgetaftalen:
Budgetaftalen 2015-18 af 15. september 2014 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 6.
oktober 2014, og udmøntningen er sat i gang.
Budgetaftalepunkterne er opdelt i to kategorier, henholdsvis administrative poster (A) og politiske poster (P), jf. opdelingen i bilag 1.
Nedenfor er de politiske poster gennemgået, mens kommentarer til den administrative udmøntning fremgår af bilag 1.
Børne- og Ungdomsudvalget
Ad Styrket indsats overfor sårbare børn
Der er forelagt en sag for Børne- og Ungdomsudvalget i november 2014 med forslag til ansættelse af socialrådgivere på dagtilbud og skoler, samt om rammerne herfor.
Social-og sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget
Ad flytning af Kvindekrisecenter
Der er forelagt en sag for SSU og ØK i december omkring flytningen af Kvindekrisecentret til
Borrebakken – evt. flytning af andet socialt tilbud til Kvindekrisecentrets nuværende placering på Slotsvænget samt afledte muligheder for salg.
Teknik- og Miljøudvalget
Ad Ophør med Betalt parkering
Der forelægges en sag for TMU i november om dels implementeringen og dels håndteringen
af afledte problemstillinger omkring bl.a. randzone-tilladelser og tilladelser til langtidsparkering.
Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget
Ad Byliv og turisme
Det afsatte beløb på 0,25 mio. kr. til Byliv og turisme fordeles med halvdelen til turisme under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, mens den anden halvdel afsættes til bylivs-
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aktiviteter. Økonomiudvalget forestår fordelingen heraf i januar 2015 efter indstilling fra
Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.
Økonomiudvalget
Ad Ekstraordinær effektiviseringsindsats
Udmøntningen heraf vil indgå i forbindelse med den generelle sag om effektiviseringsindsatsen 2016-18, der fremlægges for Økonomiudvalget i november.
Ad Pulje til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb
Der forelægges en sag for Økonomiudvalget med implementeringsplan, når forvaltningen
kender resultaterne af det pilotprojekt, der er igangsat i Lundtofte-området.
Ad Anvendelsen af Kanalvejsprovenuet
Der er afsat en sum på 25,3 mio. kr. til fordeling i 2015 på følgende projekter:
 Byudvikling
 Lysmaster
 Rostadion
 Byrumsforskønnelse – Kanalvejsgrunden
Der forelægges en sag om fordelingen, når sagen om lys på Stadion er afklaret.
Ad Udestående fra forårets effektiviseringsøvelse:
Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2014 de effektiviseringsforslag, der var udarbejdet i fagudvalgene hen over foråret. Forslagene er iværksat efter planen, og enkelte har
efterfølgende været behandlet politisk.
Der udestår dog et enkelt forslag, nemlig KE5 om flytning af de indvendige vedligeholdelsesbudgetter. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. juni 2014, at forslaget forudsættes
gennemført uden reduktion i serviceniveauet.
Forvaltningen har identificeret budgetbeløbene på de enkelte enheder, hvilket skal danne
grundlag for den første dialog med enhederne.
Forvaltningen vil forelægge en sag for Økonomiudvalget i december 2014 om den nærmere
proces for overdragelsen.
Ad Hensigtserklæringerne:
Forligspartierne har besluttet:
 at der laves en udredning af, hvilke udfordringer der er forbundet med at gennemføre
den alternative energiplan, som kommunalbestyrelsen drøftede i august.
 at det undersøges om det i forbindelse med det stigende pres på pasningsområdet er
hensigtsmæssigt at genindføre ordningen med betaling for pasning af egne børn.
 at der fortsat er fokus på at udvikle kommunen i en grøn retning, både hvad angår daglig drift og bygningsinvesteringer, herunder at satse på bæredygtige bygninger.
 at der frem mod budget 2016 udarbejdes en analyse af investeringsbehovet for opretholdelse af vejtræer og andre grønne træk i gadebilledet.
 at perspektiver og muligheder ved at sammentænke stadsbibliotek og stadsarkivet undersøges, med særligt henblik på at styrke formidlingen af den lokale kulturarv, jfr.
kommunens Kulturstrategi.
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at der arbejdes videre med den fremlagte IT strategi og handleplan i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på prioritering af de forskellige initiativer indenfor de eksisterende budgetrammer. Børne- og Ungdomsudvalget følger op en gang årligt med
henblik på justering, prioritering og finansiering af handleplanen - og sikring af fortsat
fremdrift i overensstemmelse med de politiske beslutninger.
at der ses nærmere på håndteringen af den indvendige vedligeholdelse, herunder en
smidig model for håndteringen af mindre opgaver i dagligdagen.
at der det kommende år laves en mere klar aftale i forhold til Frivillighedscentrets
økonomi og opgaver.
at der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at indføre to-lærerordninger, og
evt. reducere i det ugentlige timetal.
at det undersøges, hvordan kommunen kan bruge pædagogiske assistenter i institutionerne på børneområdet.

Det blev besluttet i Økonomiudvalgsmødet den 29. september 2014 i forbindelse af 2. behandlingen af budgetforslag 2015-18, at ovenstående hensigtserklæringer er fastlagt som udvalgstemaer, der skal initieres i fagudvalgsregi. Fagudvalgene orienteres om tidsplanen på
udvalgsmøderne i december.

Dorthe Randeris
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Udmøntning af Budgetaftalen 2015-18 af 15. september 2014
P=politisk udmøntning A= administrativ udmøntning
Emne
Nr.
Børne- og Ungdomsudvalget :
P
Styrket indsats overfor sårbare børn
Social- og Sundhedsudvalget :
A
Bortfald af Voucher-ordning (ældremad)
A

Øget antal sagsbehandlere på -Voksen-området

A

Færre sager på voksenområdet (ses i sammenhæng m.
øget antal sagsbehandlere)

P

Kvindekrisecenter - flytning

2015

2016

2017

2018

Administrativ implementering
I alt Politisk - tidspunkt for forelæggelse

1500

1500

1500

1.500

-45

-45

-45

-45

-180

1000

1000

1000

1.000

4.000

Fortsættelse af midlertidig ordning.

-750

-750

-1.500

-3.000

Hænger sammen med forslaget om
øget antal sagsbehandlere

5.000

6.000 Sag i november 2014

2.000 Samlet sag for SSU og

-3.000

ØK i december.

A

Bortfald af forældrekurser til alle førstegangsfødende

-300

-500

-500

-500

-1.800

A

Afskaffelse af bred sundhedsindsats "Sommer i bevægelse

-100

-100

-100

-100

-400

A

Hjerneskadekoordinator

420

420

420

420

1.680

750
250

600
250

600
250

600
250

2.550 Sag i november 2014
1.000

Teknik- og Miljøiudvalget:
A
Ophør med Betalt parkering (model C)
A
Fjernelse af takster for udeservering
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Emne
Nr.
Økonomiudvalget:
P
Pulje til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb

2015

2016

2017

10.000

30.000

30.000

2018

Administrativ implementering
I alt Politisk - tidspunkt for forelæggelse

70.000 Arbejdet er igangsat
som et pilotprojekt i
Lundtofte. Først når
resultaterne herfra
foreligger, vil der kunne
udarbejdes en
procesplan til brug for
ØK´s behandling.

P
A
A
P

125
500
1.000
2.500

A

Byliv (støtte til byfester og andre aktiviteter)
Kombit - nye fælles sagsbehandlingssystemer
Velfærdsteknologi
Ekstraordinær indsats til effektiviseringsprojekter, analyser
og større projekter
Reduktion i fremskrivning af budgetter

P

Kvindekrisecenter - flytning

5.000

P

Anvendelse af Kanalvejsprovenu

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (-0,9 mio. kr.):
P
Turisme

Fra effektiviseringskataloget, godkendt af KMB 26.6.2014:
KE5 Flytning af de indvendige vedligeholdelsesbudgetter
(forudsat gennemført uden reduktion i serviceniveau jf. ØK
19. juni 2014)

- = mindreudgift, merindtægt
+= merudgift,
mindreindtægt
Møde
i Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget

d. 02-12-2014

125
3.000
1.000
2.500

125
-300
1.000

125
-1.000
1.000

-7.000

-7.000

-7.000

500 Sag i januar 2015
2.200
4.000
5.000 Sag i november eller
december.
-21.000

2.000 Samlet sag for SSU og

-3.000

-25.600

1.500

1.500

-2.000

125

125

125

125

-500

-500

-500

-500

ØK
i december.
Fordelingen
forelægges i
ØK når sag om lys på
-24.600 stadion er afklaret.

500 Sag i EBU i januar 2015

-2.000 Budgetbeløbene på de
enkelte enheder er
identificeret, som
grundlag for første
dialog med enhederne.
Sag i ØK i december
2014 vedr. processen
for overdragelsen.

Iværksættes i 4K-regi.

Reduktionen er lagt i "prisklumpen"
i overslagsårene, og fremtræder
således ikke umiddelbart af
budgetterne i overslagsårene, men
vil blive meddelt de
budgetansvarlige.

Udvalg

Hensigtserklæring om

TMU

at der laves en udredning af, hvilke udfordringer der er
forbundet med at gennemføre den alternative energiplan, som
kommunalbestyrelsen drøftede i august.

TMU &
BY

at der fortsat er fokus på at udvikle kommunen i en grøn retning,
både hvad angår daglig drift og bygningsinvesteringer, herunder
at satse på bæredygtige bygninger.

Ansvarligt
center
CMP

Sag relaterer til

CMP

Byplan drøfter køreplan for
implementering af
kommuneplanstrategi - inklusiv
Agenda 21

December
2014

TMU planlægger studietur for at
se på bæredygtige bygninger
Kommunens træplan
forelægges.

April 2015

Der gives en status for det
igangværende arbejde med
alternativ energi – herunder
udfordringer

Forventet
i udvalg
Marts 2015

TMU

at der frem mod budget 2016 udarbejdes en analyse af
investeringsbehovet for opretholdelse af vejtræer og andre
grønne træk i gadebilledet.

CAE

Marts 2015

KFU

at perspektiver og muligheder ved at sammentænke
stadsbibliotek og stadsarkivet undersøges, med særligt henblik
på at styrke formidlingen af den lokale kulturarv, jfr.
kommunens Kulturstrategi.

CKJ

Der forelægges en særskilt sag
om emnet.

April 2015

ØK

at der ses nærmere på håndteringen af den indvendige
vedligeholdelse, herunder en smidig model for håndteringen af
mindre opgaver i dagligdagen.

CAE

Overtagelse af indvendig
vedligeholdelse.

December
2014

SSU

at der det kommende år laves en mere klar aftale i forhold til
Frivillighedscentrets økonomi og opgaver.

CPS

Indgår i sagen vedr.
Frivilligcentrets årsplan.

Februar 2015.

BUU

at der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at indføre
to-lærerordninger, og evt. reducere i det ugentlige timetal.

CUP

Forvaltningen vil i første
omgang afdække det
lovgivningsmæssige, dernæst i
samarbejde med skolerne
drøfte de pædagogiske,

April 2015
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Udmøntning hensigtserklæringer i budget 2015
I budgettet for 2015 er der indarbejdet en række hensigtserklæringer, der politisk og administrativt skal afklares i 2015. Nærværende
oversigt opstiller hvornår der forventes oplæg til politisk behandling. Herunder om hensigtserklæringen har relation til andre planlagte
indsatser, som udmøntningen vil ske i sammenhæng med.

at det undersøges, hvordan kommunen kan bruge pædagogiske
assistenter i institutionerne på børneområdet.

CUP

BUU

at det undersøges om det i forbindelse med det stigende pres på
pasningsområdet er hensigtsmæssigt at genindføre ordningen
med betaling for pasning af egne børn.

CUP

BUU

at der arbejdes videre med den fremlagte IT strategi og
handleplan i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på
prioritering af de forskellige initiativer indenfor de eksisterende
budgetrammer. Børne- og Ungdomsudvalget følger op
en gang årligt med henblik på justering, prioritering og
finansiering af handleplanen - og sikring af fortsat fremdrift i
overensstemmelse med de politiske beslutninger.

CUP

Børne- og Ungdomsudvalget får
forelagt opdateret sag omkring
implementering og
prioriteringer på møde i
november 2014.

Januar 2015

Forår 2015.

November
2014
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BUU

logistiske og økonomiske
muligheder heri. Sagen
fremlægges herefter.
Undersøgelsen medtages i den i
gangværende analyse af
dagtilbuddenes normeringer
mv. - temadrøftelse i Udvidet
småbørnsdialog den 20. januar
2015.
Den igangværende
strukturanalyse på skole og
dagtilbudsområdet vil bl.a.
afdække behov kontra
kapacitet på 0 - 6 årsområdet,
hvorfor denne undersøgelse vil
blive en del af
konsekvensplanlægningen.

Punkt nr. 4 - Turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune
Bilag 1 - Side -1 af 7

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Journalnr. .... : 20141010115
Dato ............ : 18.11.2014
Skrevet af ... : kig

Referat
af
Turismestrategisk aften i Lyngby-Taarbæk Kommune den 10. november 2014 kl. 17.0021.00 på Hotel Frederiksdal
Baggrund
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget var den 10. november 2014 værter for en workshop om
den kommende turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune. De inviterede omfattede godt
30 erhvervsvirksomheder og en række interesseorganisationer inden for turisme samt hele
kommunalbestyrelsen. En invitations- og deltagerliste er vedlagt.
Aftenen var en opfølgning på workshoppen om ”fremtidens turist” den 18. juni 2014, hvor en
masse ideer til turismeudvikling blev udviklet i samarbejde med det lokale turismeerhverv og
fremtidsforsker Carsten Bek.
Velkomst
Borgmester Sofia Osmani bød velkommen og takkede for fremmødet.
Derefter præsenterede formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Anne Jeremiassen,
de forventede hovedlinjer i den kommende turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Hun foreslog, at turismestrategien skal fokusere på ”24–timers-turisten”, idet undersøgelser
viser, at Lyngby-Taarbæk-området er forholdsvist velbesøgt af denne gruppe, fx i form af
forretningsturister, dagsturister og besøgende hos familie og venner.
Anne Jeremiassen henviste til temaaftenen om fremtidens turist den 18. juni 2014, hvor
deltagerne havde udarbejdet konkrete forslag til initiativer, der kan imødekomme fremtidens
turisters behov. Referatet blev omdelt, og Anne Jeremiassen opfordrede til, at kommunen og
turismeerhvervet gør en fælles indsats for at realisere udvalgte initiativer. Hun foreslog, at
afsættet kunne være en fælles strategi om at øge antallet af 24-timers-turister, og få dem til at
blive lidt længere.
Hun lagde efterfølgende op til dialog om, hvordan kommunen bedst kan understøtte
turismeudviklingen. En mulighed er, at kommunen er facilitator for et lokalt netværk af
turismeaktører, ud fra det rationale, at turismens udvikling varetages bedst af dem, som lever
af den.
Oplæg fra lokale turismeaktører
Aftenen bød på oplæg fra fire lokale turismeaktører, og et udpluk af hovedpointerne er
refereret her:
Direktør Birgit Nørgaard fra Hotel Scandic Eremitage
Birgit Nørgaard forklarede, at Scandic Eremitage er fuldt booket i hverdage, men har ledig
kapacitet i weekender, ferieperioder og på helligdage.
Dette skyldes, at Lyngby har særdeles stort erhvervsliv med mange pengestærke
virksomheder med internationale relationer, der gør at de får besøgende fra hele verden.

1
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Hun ser Lyngby-Taarbæk Vidensby og DTU som vigtige spillere, der ligeledes giver mange
konference- og forretningsgæster , og de udenlandske erhvervsturister bliver ofte lidt længere.
Scandic har interesse i, at den ledige kapacitet benyttes fx ved sportsstævner og events, som
kan tiltrække overnatninger i ledige perioder. Hun understregede desuden, at flere let
tilgængelige aktiviteter kan give flere turister i de ledige perioder.
Lyngby-Taarbæk har dog en svær ”storebror” i København. Scandic har samarbejde med
mange incoming bureauer om turister fra hele verden eks. Kina, men de har meget fokus på
City idet de typisk kun har afsat en enkelt dag til København.
Scandic er således glade for kommunens oplæg til turismestrategi, som satser på de
målgrupper, som i forvejen tiltrækkes til området.
Med den aktuelle erhvervsudvikling med nye kontordomiciler og vidensvirksomheder kan der
være plads til udvidelse af hotelkapaciteten, men Birgit Nørgaard vurderer, at der ikke er basis
for endnu et hotel.

Direktør Claus Nielsen fra Hotel Frederiksdal
Claus Nielsen mener, at området har mange gode attraktioner, men at de er lidt for skjulte.
Han ser ikke et behov for helt færdigpakkede løsninger, men en nem palette af muligheder.
Hotel Frederiksdal henviser fx gæster til klatrefaciliteten ”Til Tops” og til Bådfarten, og deres
udlån af mountainbikes er meget populært.
Hotellet har travlt mandag til fredag, men har plads til flere dagmøder og weekendgæster.
Gæsterne er generelt positive over Lyngby som 'metropol', men det er ikke et kendt brand
endnu.
Claus Nielsen ser med velvilje på netværksgrupper om turisme, hvor hotellet gerne bidrager
med fx know how. Han ser muligheder i, at områdets turismeerhverv kommer i gang med et
samarbejde, men foretrækker små, dedikerede grupper.
Hvad angår formidling, har hotellet lavet en flyer om de lokale tilbud. Gæsten kan have brug
for en 'opskrift', dvs. en samling af centrale oplysninger om området, herunder attraktioner,
kort, ruter mv.

Marketingchef, Stine Walsh fra Bakken
Stine Walsh forklarede, at Bakken med sine 2,5 mio. gæster pr. år er Danmarks næststørste
attraktion med primært danske og svenske gæster.
Sæsonen varer dog ”kun” fra marts til og med august pga. lokalplanens bestemmelser, ligesom
Bakken tidligst åbner kl. 12.00. Et stort ønske er derfor mere fleksible åbningstider.
I forhold til synliggørelse af tilbud mente Stine Walsh, at brochurer ikke har nogen
markedsføringsværdi. Synliggørelse skal ske på platforme, der tilpasser sig gæsternes
smartphones og tablets, da langt de fleste forbereder besøget via google og mobile enheder.
Stine uddybede, at problemet med apps er, at de bliver forældet med det samme og er dyre at
vedligeholde. Et fælles Visit Lyngby site ses som overflødigt, for det vil folk ikke google.
Hun anbefaler i stedet, at vi tænker specifikt på, hvad folk reelt benytter af søgeord.
Bakken har p.t. pakketilbud med Øresundsbroen og Scandlines. Kredsen supplerede med, at
man fra 1. maj 2015 kan registrere sig hos Visit Denmark Direct og derved blive inkluderet i

2
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 02-12-2014

Punkt nr. 4 - Turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune
Bilag 1 - Side -3 af 7

rejsegarantifonden.
Stine Walsh rundede af med at fortælle om Bakkens nyeste attraktion ”Korsbæk”. Det bliver en
kopi af byen Korsbæk fra tv-serien Matador.

Birger Kjærbye fra MTB Tours
Birger Kjærbye driver to cykelhandler og satser stort på udlejning af cykler. Butikken på
Klampenborg Station modtager mange turister, der spørger om vej på vej til Dyrehaven,
Bakken, Bellevue eller andre af områdets attraktioner. Han udbygger derfor cykelbutikken med
en turistinformation.
Birger Kjærbyes budskab er, at København er unik, idet turisten kun 10 km fra centrum
tilbydes et stort, varieret net af mountainbike-ruter. Han arbejder med en branding af ”The
Copenhagen Green Belt”, og markedsfører bl.a. en cykelrute fra Klampenborg via LyngbyTaarbæks grønne områder til Hareskoven, hvor den lejede mountainbike kan afleveres i Birgers
anden butik. MTB Tours oplever, at turisterne gerne vil have et fysisk ”gammeldags” kort, når
de skal cykle i området.
Birger Kjærbye ønsker at starte turistorganisationen ”Lets go to Klampenborg” bl.a. med et
møde den 25. november 2014. Organisationen tænkes finansieret via medlemsbidrag, og
projekterne er bl.a. reklamer på turistkort med fokus på cykelturer i Dyrehaven og
tilgrænsende seværdigheder af relevans for turister, banner-reklamer samt en hjemmeside.
Birger Kjærbyes samarbejdspartner Eva Vedel fortalte, at hun arbejder med
oplevelsesmarkedsføring samt events, som kan indgå i en brandingstrategi. Hun er bl.a.
arrangør af Lakridsfestivalen – en signaturevent under Copenhagen Cooking. Hun ser
”Københavns grønne baghave” som et oplagt område for aktiviteter under Copenhagen
Cooking, ligesom et Picnic-tema er et stort potentiale.

Opsamling fra dialogen
De fire oplæg gav anledning til en spændende dialog om udviklingsmuligheder for turismen i
Lyngby-Taarbæk Kommune.
Synliggørelse af områdets tilbud og attraktioner
Et af områdets oplagte potentialer er i højere grad at synliggøre kommunens tilbud og
attraktioner. Hensigten er at hjælpe gæster og turister med at forberede besøget og med at
benytte attraktioner og tilbud, når de er ankommet.
Et vigtigt synspunkt var, at synlighed på Google er essentielt for at nå turisterne. Det hænger
sammen med turisternes måde at søge information på.
Et vigtigt forbedringsområde er også behovet for responsive hjemmesider, der kan benyttes
ved hjælp af turisternes smart phones og tablets. Dialogen viste, at erhvervet omstiller sig til
responsive hjemmesider, så udviklingen går den rette vej, men kan understøttes bedre.
Endelig fremkom, at der stadig kan være behov for trykte formidlingsprodukter som fx kort til
kommunens cykelturister.
Dialogen handlede også om et turistkontor centralt placeret i kommunen er en god ide, eller
om turisterne klarer sig bedst via selvbetjening.
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Kombination af tilbud, som gør det nemt at være turist
Tilkendegivelser fra både overnatningssteder og fra flere af attraktioner handlede om
mulighederne i at kombinere tilbud og derved gøre det nemmere at være turist i området. En
vigtig nuance i debatten var, at det ikke er alle turister, som ønsker en helt færdig pakke, men
måske snarere en palette af tilbud, som de kan vælge imellem.
Et potentiale for det videre samarbejde om turisme kan være undersøge forskellige
kombinationstilbud og fleksible pakketilbud til turisterne.
Organiseringen af turismearbejdet, herunder styrket netværkssamarbejde
En fra kredsen spurgte ind til, om det kan være en ide at satse på at opstarte en ny
Turistforening.
Det blev indvendt, at det vil kræve, at flere virksomheder er interesseret i at bidrage
økonomisk med henblik på at understøtte en større satsning.
Et andet synspunkt var, at det bør være kommunen, som løfter opgaven med at være
sekretariat for turismearbejdet, netop med henblik på at sikre professionalisering og fremdrift.
Anne Jeremiassen anerkendte det store arbejde, der bliver løftet for tilstedeværelsen af
turistinformationer.
Hun kom derefter med forslag til, at kommunen understøtter turismestrategien med et 1/4
årsværk. Heri indgår, at kommunen påtager sig rollen som tovholder for strategien og skaber
rammer for det konkrete arbejde. Det kan fx være at skabe anledninger til, at erhvervet kan
mødes i et netværk og udvikle konkrete projekter.
En nuance var dialogen om kommunens samarbejdsmuligheder andre kommuner og
brancheorganisationer. Det blev anerkendt, at samarbejde på tværs af kommunegrænser giver
mening, idet turisterne ikke kender kommunegrænser.
Der blev refereret til destinationsudviklingsprojektet VisitNordsjælland, der er en
tværkommunal turismeorganisation mellem seks nordsjællandske kommuner. Kredsen
anerkendte de resultater, som VisitNordsjælland har opnået, men delte også en bekymring for,
hvad der sker i et sådant projekt, når EU-midlerne holder op og samarbejdet skal fortsætte.
Ordstyrer Eskild Hansen supplerede med, at danske destinationer pt. har mest fokus at skabe
spændende aktiviteter og tilbud. De har fokus på produkterne, med henblik på, at produkterne
promoverer destinationen. Knap så meget fokus har de på at opbygge nye organisationer.

Afrunding
Anne Jeremiassen rundede aftenen af med at takke for input og debat og lovede, at
kommunen vil bruge det i det videre arbejde med strategien. Hendes oplæg vil være at
strategien sætter rammen for en organisering, hvor kommunen er facilitator, og hvor erhvervet
kan deltage i et netværk med tilhørende undergrupper. Alle parter vil derfor blive inviteret i det
nye år.
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Invitations- og deltagerliste til workshop om turisme på Hotel Frederiksdal mandag
den 11. november 2014
Virksomhed
Repræsentant
Deltog den 10. NOV
2014?
(sæt kryds)
Overnatningssteder
Hotel Scandic Eremitage

Direktør Birgit Nørgaard

X

Sinatur Hotel Frederiksdal

Direktør Claus Nielsen

X

Lyngby Vandrerhjem

Birgit Lønstrup

X

Hotel Fortunen

Hanne Pedersen

Afbud

Hotel Postgaarden

Carsten Bak Sørensen

Afbud

Dansk Jagt- og
Skovbrugsmuseum
Baadfarten

Jette Baagoe

Afbud

Michael Sommer

X

Baadfarten

Henning Schubert

X

Til Tops Frederiksdal

Att. Uffe Borgwardt

X

Attraktioner og forlystelser

Frederiksdal Kano og
Bådudlejning
Københavns Golfklub på
Eremitagen
MTB-Tours Klampenborg

Afbud

Birger Kjærbye

X

MTB-Tours Klampenborg

Marie Jakobsen

X

Eva Vedel

Expo Viva

X

Bakken

Stine Walsh

X

Bakken

Direktør, Nils-Erik Winther

X

Sophienholm

Benedikte Bøjsen

Afbud

Bjørn Wiinblad – Det blå hus

Mette Vinding

X

Bjørn Wiinblad – Det blå hus

Kirsten Meldgaard

X

National Museet, herunder
Frilandsmuseet og Brede Værk
Kronborg Slotsforvaltning
(eremitageslottet)
Restaurationer

Søren Moesgaard Bjørnsen
Head of Marketing and Events
Formidlingsleder, Mikael
Rasmus Nielsen

X

Meyers i Lyngby

Direktør Dorthe Petersen

Afbud

Afbud

Brede Spisehus

Afbud

Rådvad Kro
Blomsterbergs

Afbud
Henrik Blomster
berg

Frilandsmuseets Restaurant &
selskabslokaler

Afbud
Afbud
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Detailhandel/Shopping
Lyngby Storcenter

Direktør, Torben Schwabe

Afbud

Fog

Detaildirektør, Jacob
Jørgensen
Forretningschef, Michael
Dupont

X

Universitetsdirektør, Claus
Nielsen
Henning Christensen

Afbud

Magasin
Uddannelsesinstitutioner
DTU
Copenhagen Business Academy

X

Interesseorganisationer
Lyngby-Taarbæk Vidensby

Adm. direktør, Caroline Arends Afbud

Lyngby-Taarbæk Vidensby

Mette Rønning Steffensen

Afbud

Handelsforeningen for Kongens
Lyngby og Omegn
Bondebylauget i Kongens Lyngby

Formand, Thorkild Baltzer

X

Niels Friderichsen

Afbud

Turistforeningen for Kongens
Lyngby og Omegn
Øvrige

Claus Harkjær

X

DGO

Redaktør, Steen Trolle

Naturstyrelsen

Vicedirektør, Peter Ilsøe

Afbud

Kulturhuset

Adm. direktør Henrik
Thorsager

Afbud

Janik Frithioff
Microsoft
Borgmester i Lyngby-Taarbæk
Medlem af
Kommunalbestyrelsen i
Lyngby-Taarbæk Kommune &
Formand for Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget
Medlem af
Kommunalbestyrelsen i
Lyngby-Taarbæk Kommune
Medlem af
Kommunalbestyrelsen i
Lyngby-Taarbæk Kommune
Medlem af
Kommunalbestyrelsen i
Lyngby-Taarbæk Kommune
Medlem af
Kommunalbestyrelsen i
Lyngby-Taarbæk Kommune
Medlem af
Kommunalbestyrelsen i
Lyngby-Taarbæk Kommune
Medlem af
Kommunalbestyrelsen i

X
Public Affaris & Program
manager, Linda Wendelboe
Borgmester, Sofia Osmani, C

Afbud

Anne Jeremiassen, I

X

Dorthe La Cour, V

X

Birgitte Hannibal, V

X

Jens Timmermann, C

X

Søren P. Rasmussen, V

X

Hanne Agersnap, F

X

Jakob Engel-Schmidt, V

X

X
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Lyngby-Taarbæk Kommune
Medlem af
Kommunalbestyrelsen i
Lyngby-Taarbæk Kommune
Medlem af
Kommunalbestyrelsen i
Lyngby-Taarbæk Kommune
Medlem af
Kommunalbestyrelsen i
Lyngby-Taarbæk Kommune
Fra forvaltningen i LyngbyTaarbæk Kommune
Direktion
Center for Jura og Kultur
Center for Miljø og Plan
Center for Miljø og Plan
Center for Miljø og Plan

Karsten Lomholt, C

X

Finn Riber Rasmussen, A

X

Mette Hoff, A

X

Direktør, Bjarne Holm
Markussen
Vicekommunaldirektør, Birger
Kjer Hansen
Afdelingschef for Plan og
Erhverv, Trine Tybjerg
Udviklingskonsulent, Kristoffer
Gottlieb
Udviklingskonsulent, Alice
Broeng

X
X
X
X
X
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Forslag til Turismestrategi 2015-2017
Indledning
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at
styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse attraktioner, et unikt kulturudbud, spændende
muligheder for shopping og en internationalt anerkendt Vidensby med et teknisk universitet i
verdensklasse.
Vores rammer betyder, at området allerede har mange gæster fra både ind- og udland. Så hvorfor
styrke turismen, hvis det allerede går godt? Det skal vi, fordi vi med en fælles turismeindsats kan få
endnu mere ud af vores fantastiske potentialer. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker derfor
med denne turismestrategi at understøtte de lokale potentialer, pege på en fælles retning og
understøtte en fremadrettet, fælles indsats.
Områdets strategi er formuleret med udgangspunkt i dialog med turismeerhvervet, og vi takker for
den megen inspiration og de konkrete forslag. Udvalget håber på det grundlag, at de lokale
turismeaktører vil støtte op om turismestrategien og tage del i en fælles indsats over de kommende
år. Kun ved en fælles indsats kan vi nå de ønskede resultater.
Vi håber, at mange vil bidrage med at løfte denne turismestrategi, og at vi ved fælles indsats kan
indfri vores vision om at udvikle vores destination til nye højder.
På vegne af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker jeg dig god fornøjelse med
at læse turismestrategien.

Anne Jeremiassen
Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
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Status og nøgletal
Størstedelen af turismeforbruget1 i Lyngby-Taarbæk Kommune lægges af forretningsturister,
turister, der besøger familie og venner, samt endagsbesøgende forretningsturister. Disse grupper
stod for hhv. 30, 28 og 18 pct. af turismeforbruget i 2011, dvs. i alt 76 pct. af den omsætning, som
kommunens erhvervsliv modtog fra turismen2. Danske gæster stod for 68 pct. af turismeforbruget i
20113, mens de udenlandske gæster er fra bl.a. Storbritannien, Sverige, Norge og USA. Tilsammen
udgjorde turismeforbruget i Lyngby-Taarbæk Kommune 583 mio. kr. i 20114.
Med hensyn til overnatningsmuligheder findes der i området 4 hoteller, 1 vandrerhjem og 1
lystbådehavn, hvor der samlet blev registreret 82.000 overnatninger i 20125.
Området tiltrækker primært erhvervs- og ferieturister på relativt korte ophold, i størrelsesordenen
tre overnatninger i gennemsnit6. Dette billede bekræftes af flere af områdets hoteller, der fortæller
om travle hverdage med mange erhvervs- og konference-gæster på korte ophold, men rolige
weekender og ferier.
Der tegner sig en ligelig fordeling mellem ferie- og erhvervsturister7, men erhvervsturismen
forventes at stige i de kommende år, bl.a. pga. nye kontordomiciler og tilflyttende virksomheder.
Den positive byudvikling i Vidensbyen forventes forstærket af byens tekniske universitet, DTU, som
udvider campusområdet med flere funktioner og dermed øger antallet af daglige besøgende,
konferencer mv.

De lokale styrkepositioner
Lyngby-Taarbæk Kommune tiltrækker især gæster i kraft af attraktioner inden for fire
styrkeområder:
• Kulturliv for alle
• Ud i det grønne
• Byliv og handel
• Lyngby-Taarbæk Vidensby
Kulturliv for alle
Lyngby-Taarbæk Kommune har et meget varieret kulturliv, der henvender sig til en bred vifte af
målgrupper. Kulturen er fx synlig i gadebilledet i form af interessant arkitektur og skulpturel
udsmykning, men den er også tilgængelig på flere store museer. Fx kan turisten opleve kunst på
Sophienholm og på Bjørn Wiinblads Museum og værksted. Turisten kan også opleve kultur- og
industrihistorie på Frilandsmuseet og Brede Værk. Der er også muligheder for at besøge det
historiske kvarter Bondebyen, som kan nås på en kort afstikker til fods fra Lyngby centrum.
Lyngby-Taarbæks kulturelle liv møder turisten også på en tur til Taarbæk med dens autentiske,
gamle fiskerleje og havnemiljø eller som gæst på Dyrehavsbakken. Oplevelserne på Bakken er
unikke underholdnings- og kulturoplevelser, som bl.a. omfatter en forlystelespark uden entre,
Cirkusrevy og den helt nye totaloplevelse ”Korsbæk”, som er en opførelse af byen Korsbæk, kendt
fra tv-serien Matador. Spillestedet Templet tilbyder livemusik, og DTU inviterer både unge
uddannelsessøgende, men også borgere ind til forskellige arrangementer, som fx Forskningens

1
Begrebet "turismeforbruget" opgøres af VisitDenmark i deres turismesatellitregnskab for Lyngby-Taarbæk Kommune
af 2013. Begrebet baserer sig bl.a. på antallet af overnatninger ganget med det estimerede døgnforbrug. Enheden for
opgørelsen er danske kr. fremlagt i årets priser. Der er flere usikkerheder ved opgørelsesmetoden.
2
Tallene stammer fra VisitDenmarks destinationsrapport ”Turismens økonomiske betydning i Lyngby-Taarbæk
Kommune” fra 2013 og er beregnet på baggrund af metoden for Turismesatellitregnskab og LINE-model. På grund af
denne modelberegning fraråder VisitDenmark, at destinationsrapporter sammenlignes fra år til år.
3
Side 1 i ”Turismen økonomiske betydning i Lyngby-Taarbæk Kommune, VisitDenmark 2013”.
4
Side 2 i ”Turismens økonomiske betydning i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013”
5
Tallet stammer fra VisitDenmarks destinationsrapport fra 2013 og er til dels baseret på tal fra Danmarks Statistik og
en opregning af VisitDenmark. Der er usikkerhed omkring tallets nøjagtighed.
6
VisitDenmarks Turistundersøgelse 2011.
7
Side 8 i ”Turismen økonomiske betydning i Lyngby-Taarbæk Kommune”.
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Døgn, hvor forskningen på DTU bliver formidlet og forklaret på en sjov og inddragende måde.
Lyngby-Taarbæk har kulturliv for alle.

Ud i det grønne
Et andet stærkt kort er oplevelser for den naturglade og fysisk aktive gæst. Dyrehaven med dens
7.5 millioner gæster årligt er et slaraffenland for den naturinteresserede og den perfekte ramme for
en løbetur, picnic eller en tur til hest. Mølleåen er ligeledes en sand perle, som sammen med
områdets mange søer rummer skønne muligheder for motion og rekreation, fx med kano, kajak,
Bådfarten eller fiskestang. Endelig indgår området i et grønt bælte, der ligger meget tæt på
Københavns centrum, men som er let tilgængeligt for en bred målgruppe at cykle og vandre i.
Byliv og handel
Kgs. Lyngby er i særklasse med sit attraktive handelsliv med mange muligheder for indkøb og
restauranter, og er derved sin egen lille metropol. Butikkerne i Lyngby er velassorterede, både
inden for designer-mærker, delikatesse- og kolonialvarer, og udbuddet af caféer og restauranter er
stigende og nyskabende. Vil man besøge attraktioner i København, men undgå Københavns
hektiske trafik og samtidig nyde et attraktivt bymiljø og nærhed til naturen, er Lyngby et
spændende alternativ til overnatning i city.
Lyngby-Taarbæk Vidensby
Vidensbyens mange videns- og forskningsintensive erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner
og vidensnetværk er baggrund for erhvervsturismen. De skaber tilsammen en mangfoldighed af
møder, arrangementer, konferencer, efteruddannelsesaktiviteter og events. Gæsterne er
erhvervsturister, internationale forskere og gæstestuderende, som læser på DTU og efterspørger
lokale overnatningsmuligheder og rekreative tilbud.
Området har således fire store styrker:

Kulturliv
for alle
• Bakken
• EremitageslottetRoyale oplevelser
• Museer
• Dansk kunst og
design
• Gallerier
• Bondebyen
• Arkitektur
• Mv.

Ud i det
grønne
• Dyrehaven
• Mølleåen
• Søerne
• Taarbæk strand
• Aktiv fritid
• Sportsevents
• Baadfarten
• Mv.

Byliv og
handel
• Shopping i "Den
lille metropol"
• Café-liv
• Restauranter
• Byliv i frisk luft
• Velasserteret i
kolonial og
delikasse
• Mv.

Vidensby
• Konferencer og
hotel
• Forretningsmøder
• Events
• Netværksmøder
• Foredrag
• Mv.

Figur 1

Potentiale for forbedringer
Disse fire styrker skaber hver især en stor interesse for Lyngby-Taarbæk, og bidrager dermed
betydeligt til områdets turisme. Dialogen med turismeaktørerne peger imidlertid på, at der
overordnet er et stort potentiale for at styrke turismen ved at kombinere aktiviteter og indsatser
bedre, både indenfor de enkelte styrker og på tværs mellem områderne. Kommunen har således
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allerede en mængde kvaliteter og attraktioner af værdi for turisten, men fra mange sider foreslås
initiativer, der kan udvikle turismen i Lyngby-Taarbæk yderligere.
Konkret har kommunens dialog med lokale turismeaktører i 2014 sat fokus på et stort potentiale for
at udvikle turismen. Disse input kan overordnet grupperes i følgende potentialer for forbedringer:
1. At synliggøre alle områdets tilbud og attraktioner – både for potentielle turister, og for dem,
som kun besøger området kortvarigt.
2. At gøre det nemt for turisten at kombinere flere af områdets tilbud/pakker
3. At styrke netværket mellem turismeaktørerne mhp. samarbejde om nye, fælles initiativer.
4. At huske, at turisten ikke kender kommunegrænser, så samarbejder kan også være fx med
nabokommuner, region og relevante brancheorganisationer
Disse fire punkter dækker hver over en lang række mere eller mindre konkrete forslag fra
turismeaktørerne, primært fra to workshops afholdt hhv. den 18. juni og den 10. november 2014.
Referater fra begge arrangementer findes på www.ltk/... (turisme)8, og de vil indgå i det videre
arbejde.

Målsætning
Med disse lokale styrker på turismeområdet og de nævnte potentialer for videre udvikling,
fastsætter Lyngby-Taarbæk Kommune følgende målsætning med turismestrategien:
Hovedmålet er at øge erhvervslivets indtægter fra turisme.
Udgangspunktet er de lokale styrker og aktiviteter, og vi sætter fokus på ”24-timers”turisten, dvs. turister, som gør relativt korte ophold.
Hovedmålet skal nås gennem to operationelle mål:
- Lyngby-Taarbæk Kommune vil have flere ”24-timers”-turister.
- Turister i Lyngby-Taarbæk Kommune skal blive længere tid i området.
Resultatet måles med antal kommercielle overnatninger pr. år, sammenlignet med data for 2014.
Målet er en forøgelse på xx% fra 2014 til 2017, dvs. minimum fra xx til xx overnatninger på 3 år,
målt ved dataindsaming fra alle kommercielle overnatningssteder i kommunen. Antallet opgøres
årligt, så udviklingen kan følges løbende.9

Indsats
At indfri målene om at øge antallet af ”24-timers”-turister og forlænge deres opholdsvarighed,
forudsætter konkret indsats. En resultatgivende indsats nås kun med opbakning og initiativ fra
turismeaktørerne selv, men kommunen kan spille en betydelig rolle som igangsætter og facilitator.
Lyngby-Taarbæk Kommune vil derfor i perioden 2015-2017 engagere sig i indsatsen med et
personaletræk svarende til ca. et kvart årsværk/år samt et budget til understøttende indsats på
125.000 kr./år.
To faktorer skal kendetegne de indsatser, som Lyngby-Taarbæk Kommune engagerer sig i:
• Indsatserne skal understøtte andre turismeaktørers aktiviteter, gerne i form af et egentligt
samarbejde mellem flere aktører.

8

Hjemmesideadresse tilføjes, når referater er godkendt og kan findes på hjemmesiden
De præcise målparametre mangler fortsat at blive fastlagt. Det nævnte forslag til måling forudsætter, at
overnatningsstederne kan og vil oplyse deres overnatnings-antal.

9
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•

Indsatserne skal rette sig mod mindst et af de potentialer, som dialogen med
turismeaktørerne har peget på:
o At synliggøre alle områdets tilbud og attraktioner – både for potentielle turister, og
for dem, som kun besøger området kortvarigt.
o At gøre det nemt for turisten at kombinere flere af områdets tilbud.
o At styrke netværket mellem turismeaktørerne mhp. samarbejde om nye, fælles
initiativer.
o At huske, at turisten ikke kender kommunegrænser, så samarbejder, kan også være
fx med nabokommuner, region og relevante brancheorganisationer

De konkrete indsatser med kommunalt engagement fastlægges af Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget. Derfor fastlægger udvalget årligt en handlingsplan for kommunens
aktiviteter på turismeområdet. Der gøres status for aktiviteterne hvert halve år, mens udviklingen
ift. de fastsatte mål opgøres årligt. Udkast til første handlingsplan forelægges 1. kvartal 2015.
Dermed er turismestrategien fleksibel og indsatsen har mulighed for at udvikle sig over tid og med
hensyntagen til turismens udvikling og de løbende behov. Indsatserne kan ligge inden for en
bestemt styrkeposition eller de kan gå på tværs mellem flere områder, alt efter potentiale og
aktørernes fælles interesser. Turismestrategien er dermed en fælles platform for konkrete
projekter, der udvikles i samarbejde mellem relevante parter, der har interesse i at deltage.

Organisering
At styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune forudsætter som nævnt en indsats fra
turismeaktørerne selv, men kommunen kan spille en betydelig rolle som igangsætter og facilitator
af det nødvendige samarbejde. Turismestrategiens aktiviteter forudsætter derfor en ny organisering
af turismeaktører og kommune i et tværgående turismenetværk med undergrupper, hvor LyngbyTaarbæk Kommune tilbyder at varetage tovholderfunktionen.
Det afsatte kvarte årsværk varetager denne tovholderfunktion. Tovholder skal være en samlende
kraft for interesserede aktører blandt turismeerhvervet og andre relevante samarbejdsparter.
Tovholderen indkalder til løbende netværksmøder fx to gange årligt. Det skal fremme, at de
nødvendige parter arbejder sammen om relevante indsatser og derved omsætter strategien til
handling.
Deltagelse i netværket og indsatserne er naturligvis frivillig for turismeaktørerne, ligesom private
aktiviteter på turismeområdet ikke nødvendigvis vil stemme overens med Lyngby-Taarbæk
Kommunes turismestrategi. Det er dog målsætningen, at et bredt udvalg af områdets
turismeaktører ønsker at deltage og derved vil bidrage til en koordineret og målrettet
turismeindsats.
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Sagsfremstilling
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 6. maj 2014, at forvaltningen skulle udarbejde udkast til politik
for veteraner med fokus på konkrete indsatser.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet vedlagte udkast til strategi for indsatsen for veteraner bosiddende i
Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag), som fremlægges til indledende drøftelse.

Forvaltningen har taget afsæt i Regeringens veteranpolitik fra oktober 2010 samt evalueringen af denne fra juni
2013. Derudover har forvaltningen også inddraget erfaringer fra blandt andet Frederiksberg Kommune og Herlev
kommune, som har henholdsvis en vedtaget veteranpolitik samt initiativer målrettet veteraner. Regeringens
veteranpolitik sætter rammen for udkast til en lokal strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk.

Ønsket med det udkast til strategi, er at samle information til veteraner og interessenter om den lokale indsats og
herunder den måde, som Lyngby-Taarbæk ønsker at møde veteraner. I strategien er et større fokus på job og
arbejdsmarked, som er et væsentligt område for vetraner generelt set. Det er også på dette område, at der i dag
eksisterer en samarbejdsaftale med Veterancenteret. Denne aftale udløber i 2015 og det vil være relevant at udvide
aftalen til at dække flere områder i forbindelse med indgåelse af en ny samarbejdsaftale. Dette er medtaget i
strategien.

Et element i strategien er desuden, at sikre en faglig viden om veteraner og deres baggrund gennem en række
ressourcepersoner. Disse ressourcepersoner har ligeledes opgaven med at være opdateret på udviklingen inden
for veteranområdet.

Strategien trækker desuden områder frem, fx familie, børn og bolig, som også for nogle veteraner - især de mest
sårbare - er relevante.

Det skal også nævnes, at den 3. september 2014 blev indgået en bred politisk aftale om en yderligere forstærkning
af indsats for de danske veteraner. Det betyder blandt andet, et forstærket fokus på rehabilitering gennem en
beskæftigelsesrettet indsats samt en udbygning af samarbejdet mellem forsvaret, kommunerne og øvrige offentlige
myndigheder. I alt er der således afsat 25 mio. kr. årligt til indsats for veteraner og med den nye aftale er der afsat
yderligere 30 mio. kr. til indsatser i 2014. Der er således også fra nationalt hold fokus på området.

I forhold til det videre arbejde med strategien foreslår forvaltningen, at strategien sendes i høring hos
Veterancenteret samt til de organisationer og parter, som er blevet hørt i forbindelse med udformningen af den
nationale politik for veteraner.

Herefter forelægges strategien med høringsbemærkninger for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og
Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungeudvalget. I forbindelse med denne forelæggelse udarbejdes oplæg til
kommunikation.

Økonomiske konsekvenser
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Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. udvalget har en indledende drøftelse af udkast til strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk og kommer med
bemærkninger til denne.
2. udkast til strategi, med eventuelle indarbejdede bemærkninger fra udvalget, sendes i høring.
3. strategien forelægges med høringsbemærkninger for relevante udvalg.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. oktober 2014
ad. 1 Drøftet. Udvalgets bemærkninger indarbejdes som grundlag for drøftelse på kommende møde.
ad. 2 Udsat.
ad. 3 Udsat.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. Istedet deltog Søren P. Rasmussen (V).
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Forord
Regeringen vedtog i oktober 2010 en veteranpolitik under overskriften anerkendelse og støtte. En af
grundpillerne i regeringens veteranpolitik er, at samfundet gennem en helhedsorienteret indsats giver en
hurtig, relevant, koordineret og respektfuld behandling af veteraner, der er blevet såret fysisk eller psykisk i
international tjeneste.
Med afsæt i Regeringens veteranpolitik har Lyngby-Taarbæk Kommune formuleret en strategi for indsatsen
for veteraner bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Baggrunden for strategien er et politisk ønske om, at Lyngby-Taarbæk aktivt understøtter den lokale
udmøntning af den nationale politik for veteraner. Det har været afgørende at strategien for indsatsen for
veteraner i Lyngby-Taarbæk også omsættes til konkrete handlinger i kommunen og herunder også synliggør
indsatsen som tilbydes veteraner.
På den baggrund er det også afgørende at sende et politisk signal om, at vi også i Lyngby-Taarbæk mener,
at veteraner skal anerkendes og respekteres for den meget vigtige indsats, de har ydet for det danske
samfund. Ligeledes at der er klarhed om, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune møder veteraner bosiddende
i Lyngby-Taarbæk og i den forbindelse, at der er opmærksom på de særlige forhold, som kan være for en
veteran på baggrund af udsendelse. Dette understeges også med at Lyngby-Taarbæk lokalt markerer den
nationale flagdag den 5. september ved at inviterer veteraner bosiddende i Lyngby-Taarbæk til en
mindehøjtidelighed.

Kort om veteraner
Definition
Lyngby-Taarbæk tager afsæt i definition af en veteran, som er grundlaget i den nationale veteranpolitik. Det
betyder, at en veteran er en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst
én international operation. Personen kan forsat været ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan
også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Baggrund
En opgørelse fra Veterancenteret fra 2013 oplyser, at Danmark har ca. 30.000 veteraner i den
arbejdsdygtige alder, og at det tal forventes at stige som følge af Danmarks internationale engagement.
En opgørelse fra Forsvaret i forbindelse med invitation til den nationale flagdag viser, at der bor ca. 200
veteraner i Lyngby-Taarbæk kommune.
Veteraner i Danmark har været udsendt til mange forskellige opgaver og missioner. Veteranerne har
gennemgået intensiv uddannelse og træning inden en udsendelse. Under udsendelse kan hverdagen for
veteraner være meget forskelligartet – nogle perioder er intense med belastende og uvante situationer.
Andre perioder er præget af rutineopgaver og ventetid. Nogle veteraner kan have oplevet voldsomme
ildkampe, nød blandt lokalbefolkningen, overgreb på civile, tilskadekomne og omkomne kollegaer.
Efter udsendelse skal veteranen tilpasse sig en dansk hverdag igen, hvilket til tider kan være svært og hvor
der er behov for støtte fra flere sider. For de fleste veteraner har en udsendelse ikke konsekvenser for det
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fysiske eller psykiske helbred. De fortsætter deres liv og herunder arbejdsliv uden behov for støtte eller
særlig opmærksomhed. For nogle få veteraner er der dog tale om fysiske og/eller psykiske skader og hvor
der er behov for en indsats, som går på tværs af både fagligheder og sektorer (Kilde: Veterancenteret).

Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune
Det fremgår af Veterancenterets hjemmeside, at de fleste veteraner, som kommer i kontakt med det
kommunale system, er unge mænd og kvinder, der af forskellige årsager er blevet ledige og derfor har brug
for hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. Deres baggrund for kontakten med kommunen er derfor, at
de ikke har et arbejde og har brug for støtte til at komme i job igen. Her handler indsatsen primært om at få
den enkelte i job.
For nogle få veteraner er det dog mere komplekse udfordringer, som er årsag til, at de har kontakt med det
kommunale system. Det kan være at veteraner har fysiske handicap og psykiske skader som følge af deres
udsendelse og på baggrund heraf har forskellige skånebehov og/eller er sygemeldt. Det kan også være, at
veteranen har udfordringer i forhold til familie og børn, boligsituation, økonomi eller misbrugsproblemer.
Det kan derfor være flere forskellige centre i Lyngby-Taarbæk Kommune som skal arbejde sammen i
forhold til at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats for den enkelte veteran og de ufordringer,
som den enkelte har på baggrund af et liv som udsendt.
Udover kontakten til den kommune, som veteranen bor i, så har den enkelte veteran også tæt kontakt til
forsvaret – både før, under og efter udsendelse. Forsvaret iværksætter forskellige initiativer til veteraner
som vender hjem. Veterancenteret er en enhed under forsvaret og blev etableret som en konkret
udmøntning af regeringens veteranpolitik. Hensigten med Veterancenteret er at skabe en indgang til viden,
støtte og netværk før, under og efter udsendelse for soldater, veteraner og pårørende. Supplerende til
tilbud fra myndigheder er der også et stort netværk af frivillige organisationer, som tilbyder en lang række
af indsatser til veteraner.
I de følgende afsnit af strategien uddybes indsatser for veteraner bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Samarbejdsaftale med Veterancenteret
Lyngby-Taarbæk Kommune har en samarbejdsaftale med Veterancenteret, hvilket afspejler det tætte
samarbejde som kommunen har med centeret. Det giver god mening at søge denne samarbejdsaftale
udvidet til at dække flere områder, når den skal fornys i 2015. Lyngby-Taarbæk har stor opmærksomhed på
at benytte de tilbud, som Veterancenteret tilbyder til kommunerne og herunder også veteranerne. Det er
blandt andet tilbud om at søge råd og vejledning om veteraners forhold generelt og herunder særlige
problematikker, som det er væsentligt at være opmærksom på i forhold til veteraner.
Lyngby-Taarbæk Kommune har benyttet muligheden for et informationsmøde om veteraners forhold.
Informationsmøderne holdes af Veterancenteret og er målrettet kommunale sagsbehandlere. Formålet
med informationsmødet er, at klæde en bred kreds af medarbejdere på i forhold til de særlige forhold, som
man skal være opmærksom på når en person har været udsendt.
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Lyngby-Taarbæk Kommune benytter også tilbuddet om samarbejde med Veterancenterets
beskæftigelseskonsulenter. Jobcenterets medarbejdere har mulighed for at få vejledning og støtte i mødet
med veteranen, viden og sparring om veteraners særlige forhold samt individuel rådgivning til veteranen
om alt, der har med beskæftigelsessystemet at gøre. Jobcenteret har tillige stort fokus på, at oplyse
veteraner om de tilbud, som Veterancenteret har til tidligere udsendte. Eksempelvis at opfordre veteranen
til, at tage kontakt til Veterancenteret og benytte de tilbud, som findes. Det er eksempelvis tilbud om
vejledning og støtte i mødet med jobcenteret, muligheden for at have en bisidder fra Veterancenteret med
til samtaler med kommunen eller individuel rådgivning i forhold til at komme videre på arbejdsmarkedet.
For den gruppe af veteraner som har psykiske udfordringer vil der også være et tæt samarbejde med
veterancenteret – såfremt at veteranen giver sit samtykke. Det kan være i forhold til at søge råd og
vejledning og for at gøre veteranen opmærksom på de tilbud, som veterancenteret har til den enkelte og
eventuel deres pårørende. Eksempelvis mulighed for gratis psykologbistand – både til veteranen men også
til pårørende.

Job og arbejdsmarked
Indsatsen for veteraner følger de lovgivningsmæssige rammer, som er sat for beskæftigelsesindsatsen
generelt. Specifikt i forhold til borgere med veteranbaggrund ønsker Jobcenter Lyngby-Taarbæk at møde
veteraner med en faglig ballast, som tager højde for den erfaring, de oplevelser samt eventuelle
skånebehov den enkelte veteran har som tidligere udsendt.
Jobcenterets møde med veteraner kan opdeles i to spor:
•

Et spor for veteraner uden helbredsmæssige udfordringer: Dette spor handler om borgere med
veteranbaggrund, som er i kontakt med jobcenteret fordi de har brug for støtte til at komme
tilbage i arbejde eller i uddannelse. Veteraner i dette spor har i udgangspunktet ikke særlige
helbredsudfordringer eller skånebehov, som følge af deres udsendelse og indsatsen handler om
fokus på at komme i job eller i gang med en uddannelse.

•

Et spor for veteraner med helbredsmæssige udfordringer: Dette spor handler om borgere med
veteranbaggrund, som enten er sygemeldte eller på kontanthjælp og som har helbredsmæssige
udfordringer. Erfaringen i jobcenteret er, at der er tale om få personer og at udfordringerne især
består i psykiske følger – eksempelvis PTSD. Fokus i indsatsen er – igennem en tværfaglig og
helhedsorienteret indsats – at få veteranen tilbage på arbejdsmarkedet enten helt eller delvist.

I det følgende trækkes de væsentlige områder frem, som kendetegner indsatsen i jobcenteret, når der er
tale om en borger med veteranbaggrund.

Ressourcepersoner med særlig viden om veteraner
Jobcenteret har udpeget ressourcepersoner i hvert team, som har en særlig viden om veteraner og deres
baggrund. Ressourcepersonerne har også viden om tilbud til veteraner og herunder tilbud fra både
forsvaret og Veterancenteret. Opgaven for ressourcepersonerne er, at yde sparring til kollegaer, som
møder en borger med veteranbaggrund. Ligeledes kan ressourcepersonerne også selv varetage kontakten
og indsatsen i forhold til den enkelte veteran, hvis det er nødvendigt. Det kan eksempelvis være i de
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tilfælde, hvor en veteran er sygemeldt og har svære psykiske mén og hvor der er brug for en særlig
opmærksomhed i forhold til forløbet for den enkelte.
Ressourcepersonerne holder sig løbende ajour med ny viden inden for veteranområdet og herunder
udvikling af nye tilbud. Ligeledes tager ressourcepersonerne initiativ til at afholde informationsmøder for
medarbejdere både i jobcenteret og på tværs af centre i kommunen om emner med relation til veteraner.

En aktiv indsats som giver mening
Lyngby-Taarbæk har en aktiv tilgang til beskæftigelsesindsatsen for den enkelte veteran. Det betyder, at
der sættes ind med en tidlig indsats med henblik på at understøtte, at veteranen bevarer en tilknytning til
arbejdsmarkedet. Aktive tilbud til veteraner vil især handle om tilbud i ordinære virksomheder –
eksempelvis virksomhedspraktik og løntilskud og eventuelt i kombination med opkvalificering, hvor der er
behov. Indsatsen vil være bestemt ud fra den enkeltes baggrund og ressourcer. For veteraner som ikke har
andre problemer end ledighed handler indsatsen i høj grad om at den enkelte kommer hurtigst muligt i
selvforsørgelse via redskaber som hyppige jobsamtaler, virksomhedspraktik og løntilskud. For veteraner
som har andre problemer ud over deres ledighed, vil der være tale om en rehabiliterende og tværgående
indsats og i nogle tilfælde vil det være relevant at benytte forløb hos eksterne leverandører – eksempelvis
tilbud, som særligt er målrettet veteraner med psykiske udfordringer som følge af en udsendelse.

Realkompetenceafklaring
Lyngby-Taarbæk har stor fokus på de kompetencer, som den enkelte veteran har opnået igennem sin
udsendelse og uddannelse i forsvaret og herunder at sætte disse kompetencer i spil i forhold til at
understøtte at den enkelte kommer videre i job eller uddannelse.
Konkret handler realkompetenceafklaring om, at få afdækket de kompetencer, som den enkelte veteran
har opnået fra sin uddannelse i forsvaret samt fra udsendelse til internationale missioner. For de veteraner,
som skal videre i job, handler det om at få matchet de opnåede kompetencer til de jobåbninger, som er på
arbejdsmarkedet. Herunder at få sat de opnåede kompetencer i spil over for en arbejdsgiver. For veteraner,
som skal videre i uddannelse, handler det om samarbejde i forhold til uddannelsesvejledning og med
uddannelsesinstitutionerne i forhold til valg af uddannelse og herunder i nogle tilfælde at benytte
realkompetenceafklaring, som redskab til at styrke den enkeltes mulighed for fortsat uddannelse.
Eksempelvis ved at afdække mulighederne for meritgivning i forhold til valg af uddannelse.

Rehabiliterende og tværfaglig indsats for veteraner med helbredsproblemer
Lyngby-Taarbæk Kommune oplever en gang imellem at have kontakt med veteraner, som har
helbredsmæssige og/eller sociale problemer. For denne gruppe af veteraner handler indsatsen om en
rehabiliterende og tværfaglig indsats, som også tager højde for borgerens veteranbaggrund.
Erfaringen er, at det især er veteraner med psykiske sygdomme som eksempelvis PTSD, som jobcenteret
har kontakt til. I disse tilfælde kan det være relevant at trække på særlig ekspertise på området –
eksempelvis fra Veterancenteret. Men der er også stort fokus på at sikre en koordineret og tværfaglig
indsats internt i kommunen omkring den enkelte veterans sag. Det sker ved at tilbyde veteranen en
koordinerende sagsbehandler og/eller mentor. Det sker også ved at sikre en tæt overlevering af en sag, når
den skifter imellem afdelinger. Eksempelvis hvis en veteran overgår til et ressourceforløb. Desuden er der

5

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 02-12-2014

Punkt nr. 5 - Veteranstrategi i Lyngby-Taarbæk
Bilag 2 - Side -6 af 8

UDKAST
Center for Arbejdsmarked
Den 27. oktober 2014/KET

etableret en taskforce, som kan træde sammen i sager, hvor der er behov for en hurtig og koordineret
sagsbehandling, som går på tværs af centre og afdelinger.
Konkret kan det også handle om, at samtaler med veteranen afholdes et sted, hvor veteranen føler sig tryg.
Så vel som det handler om at sikre en klar og tydelig kommunikation til veteranen om forløb af en sag og
formål med et møde. Jobcenteret er desuden opmærksom på at gøre veteranen opmærksom på mulighed
for at have en bisidder med – eksempelvis ved at benytte Veterancenterets tilbud om dette.

Støtte til veteraners familie og børn
Hele familien - og herunder også børnene - bliver påvirket af en udsendelse, og i visse tilfælde vil børnene
have behov for særlig støtte enten under eller efter udsendelsen. Center for Social Indsats kan i disse
tilfælde tilbyde rådgivning og vejledning, eller der kan iværksættes foranstaltninger som fx
familiebehandling, kontaktperson eller pædagogisk hjælp i hjemmet, hvis kommunen vurderer, at disse
foranstaltninger kan løse barnets eller familiens problemer. Hjælpen tilrettelægges altid på baggrund af en
konkret individuel vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

For de familier som har børn i skolealderen vil relevante samarbejdspersoner være klasselærer,
sundhedsplejerske og skolepsykolog i forhold til at opspore problematikker hos børn og i familierne som
følge af en udsendelse. På baggrund heraf har Lyngby-Taarbæk fokus på at sikre et tæt samarbejde på
tværs af centre om det enkelte barn og familie. Ligeledes kan det også i nogle tilfælde være relevant, at
samarbejde med Veterancenterets socialrådgivere om, hvordan man bedst håndterer børns oplevelser
under og efter en forældres udsendelse.

Sociale problemer samt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse
Nogle veteraner vender hjem med fysiske eller psykiske skader eller udvikler særlige sociale problemer, der
gør, at de kan have behov for støtte efter serviceloven. Center for Social Indsats tilbyder rådgivning og
vejledning, eller der kan iværksættes en række sociale foranstaltninger, hvis veteranen er i målgruppen for
disse. Det kan fx være socialpædagogisk støtte til at mestre hverdagen og bryde eventuel social isolation.
Hjælpen tilrettelægges altid på baggrund af en konkret individuel vurdering af den enkeltes behov og
forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

Tilbud til veteraner med akut psykisk krise
Mange veteraner oplever psykiske reaktioner på de ubehagelige hændelser, de ofte har oplevet under
udsendelsen. Disse reaktioner kan også opstå akut og længe efter hjemkomsten. Lyngby-Taarbæk
Kommune har et Akuttilbud, som tilbyder psykisk førstehjælp døgnet rundt til borgere, som oplever en akut
psykisk krise.
Indsatsen i Akuttilbuddet vil altid være kortvarig og bestå af samtaler med fokus på den enkeltes forståelse
og mestring af krisen. Der er mulighed for at henvende sig personligt eller telefonisk døgnet rundt alle
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ugens dage. At bruge akuttilbuddet kræver hverken henvisning fra læge, visitation eller diagnose, og både
veteraner og pårørende kan henvende sig anonymt.

Alkohol og misbrugsproblemer
Udsendelse til internationale missioner kan indebære en hård psykisk belastning, der kan medføre
problemer med misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer efter hjemkomsten. Som veteran eller
pårørende i Lyngby-Taarbæk Kommune kan man kontakte Alkohol- og Stofrådgivningen, der tilbyder
rådgivning, vejledning og misbrugsbehandling i form af både individuel behandling, gruppebehandling og
efterbehandling. Alle behandlingsforløb indledes med en uforpligtende forsamtale og er frivilligt og
anonymt.

Genoptræning
For veteraner, som bliver fysisk skadet i en international mission, er der ofte behov for intensiv og
længevarende genoptræning. Denne genoptræning foregår på Rigshospitalet i en særlig enhed målrettet
veteraner. Der kan dog også være behov for at supplere med yderligere tilbud om genoptræning i
kommunalt regi, når veteraner har afsluttet forløb på Rigshospitalet. Genoptræning gives efter en konkret
og individuel vurdering og kan foregå på et kommunalt træningscenter eller hjemme, hvis dette er mest
hensigtsmæssigt. Hvis en veteran ønsker at høre mere om mulighederne for genoptræning i kommunalt
regi kontaktes visitationen i Center for Sundhed og Omsorg.

Boligindretning, hjælpemidler og transport
For veteraner som har psykiske eller fysiske skader kan kommunen hjælpe med blandt andet tilpasninger i
boligen, hjælpemidler og i nogle støtte til køb af bil eller handicapkørsel.
Ændringer i boligens indretning skal være nødvendige for at boligen fortsat er egnet som opholdssted for
den enkelte veteran. Det kan fx være at fjerne dørtrin, sætte støttehåndtag op, ændre i eksisterende rum,
etablere slisker til kørestole eller andet. Det vil også være muligt for veteraner at få hjælpemidler, når der
er tale om varigt nedsat funktionsevne.
Hvis en veteran er svært bevægelseshæmmet og har brug for hjælp til kørsel kan kommunen kontaktes
med henblik på at vurdere behovet og mulighederne for tilskud og støtte. Det kan være handicapkørsel
eller det kan også være støtte til at købe en invalidebil.
Hvis en veteran har behov for ændringer i boligindretning, hjælpemidler eller hjælp til kørsel kontaktes de
sagsbehandlende ergoterapeuter i Center for Sundhed og Omsorg. Selve bevillingen vil ske på baggrund af
en individuel, faglig vurdering af den enkeltes behov.

Boligrådgivning og social boliganvisning
Hvis en veteran har et akut boligproblem er det muligt at få råd og vejledning om boligsituation ved at
henvende sig i Borgerservice. Kommunen kan i særlige tilfælde hjælpe med at anvise en bolig. Kommunal
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anvisning kan ske til almene boliger eller kommunale boliger, efter de boligsociale kriterier, der er vedtaget
af Kommunalbestyrelsen. Det er eksempelvis til voksne med betydelige personlige eller sociale problemer,
ved skilsmisse eller samlivsophør for personer med børn eller manglende bolig efter afsluttet behandling i
følge handleplan. Boligerne anvises altid med baggrund i en individuel, økonomisk og samlet vurdering af
den enkelte boligsøgendes behov.
Hvis en veteran er i akut bolignød og ikke selv kan skaffe husly, er det muligt at søge om hjælp til
midlertidig indkvartering jf. servicelovens § 80.
Der findes også tilbud om midlertidig bolig til veteraner i regi af frivillige foreninger og organisationer –
eksempelvis via fonden Danske Veteranhjem.

Tilbud til veteraner fra organisationer og frivillige
Der eksisterer en bred vifte af tilbud til veteraner fra organisationer og frivillige foreninger i
Hovedstadsområdet. Et landsdækkende tilbud er Danske Veteranhjem – www.veteranhjem.dk – som
blandt andet har et mødested i København.
Veterancenteret har på deres hjemmeside – www.veteran.forsvaret.dk – desuden en liste over en række
frivillige veteranforeninger, hvor det er muligt at få kontakt til andre veteraner.
Såfremt der viser sig et behov for at etablere et lokalt tilbud i regi af eksempelvis de frivillige foreninger i
Lyngby-Taarbæk, kan Lyngby-Taarbæk Kommune indgå i dette arbejde i forhold til at vejlede om
mulighederne og herunder også afdække eventuelle muligheder for placering af tilbuddet.
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NOTAT
om
Høringsparter i forbindelse med strategi for veteraner i LTK

Regeringens Veteranpolitik samt evalueringen af denne har inddraget en bred kreds af aktører
fra både ministerier, organisationer og frivillige foreninger. Med afsæt i dette bliver udkast til
Strategi for Veteraner i LTK sendt i høring hos følgende aktører.



Veterancenteret

Enhed under Forsvaret og med faglig indsigt
specifikt i forhold til veteraner.




Centralforeningen for Stampersonel
Hovedorganisationen for officerer i Danmark
Hovedorganisationen for Personel af Reserven
Hærens Konstabel- og Korporalforening.

Faglige organisationer inden for området.

Danske Soldater og Marineforeningers
Fællesråd
De Blå Baretter
Folk & Sikkerhed
Fonden Danske Veteranhjem
InterForce
KFUM Soldatermission
Støt Soldater & Pårørende
Soldaterlegatet
Familienetværket

Centrale frivillige organisationer inden for
området.
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Status for mål i Beskæftigelsesplan 2014
Mål

Status

Klyngen

Østdanmark

Hele
landet

Ministerens mål
Flere unge i uddannelse
Uddannelsesgraden for unge uden
erhvervskompetencegivende uddannelse

-

-

-

-

-

-

-22%

sep-14

-41,4%

-69,5%

-61,2%

-62,4%

Førtidspension
Udviklingen i tilgangen til førtidspension 2014
(rullende år) i forhold til 2012

Langtidsledighed
Udviklingen i antallet af langtidsledige i forhold til
dec-12
Kontanthjælp (jobklar)

sep-14

18,3%

66,7%

39,6%

57,9%

A-dagpenge

sep-14

-49,0%

-48,2%

-50,2%

-53,6%

-22%

sep-14

-29,1%

-26,5%

-24,0%

-28,4%

27%

jan-dec 13

-

-

-

-

-12%

aug-14

-8,9%

-3,4%

-10,4%

-10,4%

21%

sep-14

3,0%

14,6%

2,1%

-8,4%

-5%

4kv133kv14

-6,1%

-14,4%

-8,5%

-9,2%

-2%

aug-14

-6,1%

1,6%

-2,3%

-0,6%

65%

jul-14

65,5%

57,2%

54,1%

55,2%

I alt

Virksomhedskontakt
Samarbejdsgraden(andelen af
virksomhedskontakter i kommunen) - år til dato

Lokale mål
Unge på offentlig forsørgelse
Udviklingen i antallet af unge under 30 år på
offentlig forsørgelse ( pct.vis ændring ift. Dec-12)

Ledighedsydelse
Udviklingen i antallet af personer på
ledighedsydelse ift. Dec-12

Antallet af ledige akademikere
Udvikling i antallet af AC'ere (rullende år) i forhold
til 2012

Kontanthjælp
Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere
set ift. Dec-12

Andel i virksomhedsrettet aktivering
Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering
ud af det samlede antal ledige i aktivering

Note: Fra 2014 er klyngeinddelingen ændret således klyngen ikke længere er den samme for alle ydelser, men i stedet
afhænger af den enkelte ydelse.
Note: Kontanthjælpsreformen betyder, at unge under 30 år og uden uddannelse pr. 1. januar 2014 skal have
uddannelseshjælp frem for kontanthjælp. Antallet af unge på uddannelshjælp indgår dog stadig i opgørelsen over
kontanthjælpsmålet for at kunne sammenligne de nuværende tal med tilsvarende fra december 2012.
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Mål 1a: Udviklingen i antallet af unge på offentlig
forsørgelse
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Kilde: www.jobindsats.dk

Mål 2: Udviklingen i tilgangen til førtidspension
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Mål 2a: Udviklingen i antallet af borgere på
ledighedsydelse
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Mål 3: Udviklingen i antallet af langtidsledige
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Mål 3a: Udviklingen i antallet af
kontanthjælpsmodtagere
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Mål 3b: Udviklingen i antallet af ledige akadmikere
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Mål 4a: Andelen af borgere i virksomhedsrettet tilbud
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uddannelseshjælp
300
250
200
150
100
50
0
aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14
Unge på kontanthjælp og forrevalidering

Kilde: www.jobindsats.dk

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 02-12-2014

Unge på uddannelseshjælp

Samlet

Punkt nr. 6 - Status på beskæftigelsesplan 2014, tredje kvartal
Bilag 1 - Side -6 af 6
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NOTAT
om
Status på beskæftigelsesplan 2014, tredje kvartal
Dette notat uddyber status på beskæftigelsesplan 2014 for tredje kvartal i forhold til den konkrete indsats. Den kvartalsvise opfølgning består af:
•
•
•

Dette notat som kommenterer status på de enkelte mål og indsats.
Oversigt med status for udvikling i de enkelte mål
Bilag med en række tabeller, der illustrerer udviklingen i de enkelte mål.

For tre af målene (unge på offentlig forsørgelse, kontanthjælp og andel i virksomhedsrettet
aktivering) er der ikke tilgængelige data for hele 3. kvartal 2014. Årsagen er forsinkelse i data
fra jobindsats.dk, hvor tallene hentes. Perioden er anført i måloversigt og i de enkelte afsnit
herunder.
For de to ministermål – flere unge i uddannelse samt virksomhedskontakt – er der fortsat ikke
tilgængelige data på jobindsats.dk.
Områder hvor der er en foreløbig opfyldelse af mål
Førtidspension
Status viser, at Lyngby-Taarbæk det seneste år har haft en tilgang på 34 personer til førtidspension, hvilket svarer til et fald på knap 41 pct. i forhold til 2012, hvor tilgangen var 58 personer.
Målet i beskæftigelsesplanen er et fald i tilgangen på 22 pct. fra december 2012 svarende til
at der maksimalt er 45 personer, som får bevilliget førtidspension. Målet er dermed foreløbigt
opfyldt og tilgangen er reduceret væsentligt i forhold til det fastsatte mål.
Ses på udviklingen i forhold til klyngen (fald på 69,5 pct), Østdanmark (fald på 61 pct.) og
hele landet (fald på 62 pct.) har der været et markant større fald i tilgangen til førtidspension
hos øvrige kommuner siden december 2012.
Det er samme billede som er set ved tidligere status på målet og hænger sammen med, at
Lyngby-Taarbæk igennem de senere år har haft stort fokus på at nedbringe tilgangen til førtidspension, men dog fortsat med fokus på at borgere, som er berettiget til førtidspension,
også tilkendes dette.
Indsatsen handler forsat om at forebygge at borgere kommer på førtidspension. Det sker
igennem flere tiltag blandt andet arbejdet med empowerment og gennem fortsat udvikling af
ressourceforløb, som har en høj kvalitet og giver mening for den enkelte borger i forhold til de
barrierer, som den enkelte har i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det sker også
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ved aktivt at benytte de muligheder, som fleksjobreformen har givet i forhold til at etablere
fleksjob med væsentlige skånevilkår og på lave timetal.
Langtidsledighed
Status viser, at der i september 2014 var et fald på 29 pct. i antallet af langtidsledige i forhold
til december 2012, svarende til et fald på 107 personer.
Målet i beskæftigelsesplanen er et fald på 22 pct. svarende til 83 personer. Målet er dermed
foreløbigt opfyldt.
Ses på udviklingen i forhold til klyngen (fald på 26,5 pct.). Østdanmark (fald på 24 pct.) og
hele landet (fald på 28 pct.) har Lyngby-Taarbæk et fald, der ligger en anelse højere end
klyngen og Østdanmark og på niveau med hele landet.
Det samlede fald i antallet af langtidsledige i Lyngby-Taarbæk dækker over et fald fra december 2012 på 49 pct. for forsikrede ledige, svarende til 127 personer samt en stigning på 18
pct. for kontanthjælp, svarende til 20 personer fra december 2012. Samme billede gør sig
gældende hos klyngen, Østdanmark og landet som helhed.
Der er tale om et ministermål, hvorfor opgørelsen på målgrupper er defineret af Styrelsen for
arbejdsmarked og rekruttering. Det betyder, at borgere som modtager særlig arbejdsmarkedsydelse ikke indgår i opgørelsen. Tilgængelige data for LTK viser, at 69 personer i juli
2014 modtog særlig arbejdsmarkedsydelse. Dette kan således forklare en del af det kraftige
fald blandt forsikrede ledige. Dog er der fortsat tale om et fald i det samlede antal, som
blandt andet kan tilskrives den forstærkede indsats i forhold til forsikrede ledige med længere
varende ledighed via de personlige jobformidlere.
I forhold til kontanthjælp har der fra juni 2014 været en faldende tendens og ses på udviklingen fra september 2013 til september 2014 er der tale om et fald på 16 pct. svarende til 24
personer. Hvilket tilsvarende afspejler den forstærkede indsats i forhold til at få borgere med
lang ledighed tilbage på arbejdsmarkedet.
Ledighedsydelse
Status viser, at der i september 2014 var en stigning på 3 pct. i antallet af personer på ledighedsydelse i forhold til december 2012, svarende til en stigning på 2 fuldtidspersoner.
Målet er en stigning på maksimalt 21 pct. svarende til maksimalt 14 fuldtidspersoner. Målet er
således på nuværende tidspunkt opfyldt.
Ses på udviklingen i forhold til klyngen (stigning på 14 pct.), Østdanmark (stigning på 2 pct.)
og hele landet (fald på 8 pct.) har Lyngby-Taarbæk haft et væsentligt mindre stigning end
klyngen og ligger på niveau med Østdanmark.
Der er tale om en væsentlig ændring i udviklingen siden sidste status. Ses på antal fuldtidspersoner ligger LTK nu på niveau med antallet i december 2012. Særligt siden august 2014 er
der sket en væsentlig reduktion i antallet af personer på ledighedsydelse. Ses på udviklingen
et år tilbage svarer det til en reduktion med 14 fuldtidspersoner.
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Udviklingen afspejler den forstærkede indsats via fleksjobambassadør, hvor der er fokus på at
få åbnet døre i virksomhederne til fleksjobansættelser. Ligeledes har fleksjobreformen skabt
rammer for, at etablere fleksjob på nye vilkår, hvor også ansættelser på meget lave timetal i
større omfang er gjort muligt og understøttet af en bonusordning til virksomhederne. I den
forbindelse skal det også nævnes, at en del af de ny etablerede fleksjob er sket på baggrund
af midlertidige kontrakter. Indsatsen fremover handler derfor tillige om, at fastholde disse
jobåbninger i virksomhederne og herunder følge op på de enkelte ansættelser i forhold til at
få dem gjort permanente eller forlænget.
Antallet af ledige akademikere
Status viser, at der ved udgangen af 3. kvartal 2014 har været et fald på 6 pct. i antallet af
ledige akademikere svarende til 15 fuldtidspersoner.
Målet i beskæftigelsesplanen er et fald på 5 pct. svarende til 12 fuldtidspersoner. Målet er
dermed indfriet.
Ses på udviklingen i klyngen (fald på 14 pct.), Østdanmark (fald på 8,5 pct.) og hele landet
(fald på 9 pct.) har Lyngby-Taarbæk et mindre fald.
I Lyngby-Taarbæk er en særlig udfordring i forhold til unge dimittender og dermed også et
særligt fokus i AC-indsatsen på at få denne gruppe hurtigt ind på arbejdsmarkedet – enten
via en rekrutteringsindsats i forhold til at formidle til ordinære job eller via en virksomhedsrettet indsats med fokus på at skabe jobåbninger i virksomhederne gennem praktik eller løntilskud.
Kontanthjælp
Status viser, at Lyngby-Taarbæk har et fald på 6 pct. fra december 2012 til august 2014 svarende til 49 fuldtidspersoner (personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp).
Målet i beskæftigelsesplanen er et fald på 2 pct. fra december 2012 til december 2014, svarende til 16 fuldtidspersoner. Målet ser således ud til at blive indfriet.
Ses på udviklingen i forhold til klyngen (stigning på 1,6 pct.), Østdanmark (fald på 2,3 pct.)
og hele landet (fald på 0,6 pct.) oplever klyngen en stigningen i antallet. Både Østdanmark og
landet som helhed oplever et fald dog på mindre niveau end Lyngby-Taarbæk.
For de jobparate kontanthjælpsmodtagere er der en faldende tendens fra de første måneder
af 2014 og til nu. Tallene er ikke korrigeret for sæson og på den baggrund er de svært endeligt at konkludere, at faldet også er markant blandt det jobparate.
I forhold til de aktivitetsparate – som i mindre omfang er påvirket af sæson – er der tale om
en stigning henover månederne i 2014 og særligt i de sidste par måneder. Der er derfor tendens til, at det er gruppen af de aktivitetsparate – og dermed borgere med mange udfordringer – som oplever en stigning. Forklaringen på stigningen er også det forstærkede fokus der
er på at fastholde borgere med komplekse problemer i en indsats, som har til formål at bringe
dem tættere på arbejdsmarkedet og væk fra en passiv forsørgelse. Det er en indsats som
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blandt andet handler om empowerment og en indsats som går på tværs af beskæftigelses-,
sundheds- og socialområdet.
I forhold til unge på uddannelseshjælp er der et kraftigt fald siden 1. januar 2014 – hvor kontanthjælpsreformen blev indført - og her har en aktiv beskæftigelsesindsats i kombination
med kontanthjælpsreformen haft en stor effekt på at nedbringe antallet. Dette uddybes nærmere i afsnit om unge på offentlig forsørgelse.
Andel i virksomhedsrettet aktivering
Status viser, at andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal
ledige i aktivering er 65,5 pct. i juli 2014.
Målet er en andel på 65 pct. og målet er således opfyldt på nuværende tidspunkt.
I forhold til opgørelse af målet siden forrige status er, unge på uddannelseshjælp samt borgere på særlig arbejdsmarkedsydelse medtaget i datagrundlaget. Begge målgrupper har ikke
indgået tidligere, men er relevante at medtage i forhold til brug af virksomhedsrettet aktivering.
Med reformer på beskæftigelsesområdet (sygedagpengereform og beskæftigelsesreform for
forsikrede ledige) er der stigende fokus på at inddrage virksomhederne i beskæftigelsesindsatsen. Ligeledes er virksomhedsservice og indsats – med beskæftigelsesreformen – gjort til
en kerneopgave. Lyngby-Taarbæk er i tråd med dette i gang med at udarbejde en strategi for
den virksomhedsrettede indsats og herunder jobcenterets kontakt og samarbejde med virksomhederne. På baggrund af de politiske udmeldinger og strategiarbejdet, bliver der endnu
mere fokus på at benytte virksomhederne aktivt i den lokale beskæftigelsesindsats.
Område hvor mål ikke er opfyldt endnu
Unge på offentlig forsørgelse
Status viser, at der i august 2014 var sket et fald på knap 9 pct. i antallet af unge på offentlig
forsørgelse siden december 2012. Det svarer til et fald på 49 fuldtidspersoner.
Målet i beskæftigelsesplanen er et fald på 12 pct. svarende til 66 fuldtidspersoner. Målet er
dermed ikke opfyldt på nuværende tidspunkt.
Ses på udviklingen i klyngen (fald på 3,4 pct.), Østdanmark (fald på 10,4 pct.) og landet som
helhed (fald på 10,4 pct.) har Lyngby-Taarbæk et markant større fald end klyngen og ligger
på niveau med Østdanmark og hele landet.
Det er især unge på uddannelseshjælp som bidrager til faldet af unge på offentlig forsørgelse.
Her er en faldende tendens med et fald på knap 20 pct. (35 fuldtidspersoner) fra januar 2014
til august 2014 og med forbehold for sæsonudsving. I forhold til klyngekommunerne samlet
set, er der også et fald i perioden. Faldet er dog på et mindre niveau (5 pct.) og med udsving
hen over månederne. Ligeledes er der nogle af klynge kommunerne, som har oplevet fald i
antal, nogle en stigning og en enkelt ligger på stort set samme niveau.
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For unge dagpengemodtagere ses et antal på niveau med december 2012 og med en svagt
stigende tendens i forhold til de unge dagpengemodtagere mellem 25 og 29 år.
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25. oktober 2014

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 på beskæftigelsesområdet
Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med arbejdsmarkedsordførerne fra Det Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 på beskæftigelsesområdet. Med aftalen
udmøntes i alt 185 mio. kr. fra satspuljen fordelt på 52 mio. kr. i 2015, 64 mio. kr. i 2016, 34 mio. kr. i
2017 og 35 mio. kr. i 2018.
Målrettede indsatser for borgere på kanten af arbejdsmarkedet
Partierne er enige om at afsætte i alt 105 mio. kr. i perioden 2015 -2018 til etablering af en række
målrettede temapuljer for borgere på kanten af arbejdsmarkedet samt til forankringsstøtte til konkrete
initiativer. Puljerne udmøntes ved efterfølgende ansøgningsrunder. Der skal i udmøntningen af puljerne
tilstræbes en geografisk spredning.
Gældsrådgivning for borgere på offentlig forsørgelse. God rådgivning om privatøkonomi kan
medvirke til at undgå, at borgere fastholdes på offentlig forsørgelse på grund af stor gæld. Der er afsat
en pulje på 4 mio. kr. årligt i 2015–2018 til gældsrådgivning for borgere på offentlig forsørgelse.
Ansøgningsberettigede er kommuner, private aktører og foreninger mv.
Indslusning på arbejdsmarkedet. Der er afsat en ansøgningspulje på 7,5 mio. kr. i 2015 og 11 mio. kr. i
2016 til initiativer, der skal understøtte udsatte gruppers kompetencer og parathed til at træde ind på
arbejdsmarkedet på lige vilkår med andre – fx unge uden uddannelse, kontanthjælpsmodtagere,
personer i fleksjob mv.
Rum til udsatte på arbejdsmarkedet. Der er afsat en pulje på 9,5 mio. kr. i 2015, 10,7 mio. kr. 2016, 5
mio. kr. i 2017 og 6 mio. kr. i 2018 til projekter, der skaber rum til fysisk og psykisk handicappede på
arbejdsmarkedet. Fra puljen vil der også kunne gives støtte til projekter, hvor fokus er på at opnå viden
om og få erfaring med, hvordan psykisk udsatte kan fastholdes eller komme ud på arbejdsmarkedet.
Pulje til beskæftigelsesinitiativer for veteraner. Satspuljepartierne ønsker med aftalen at sikre en
målrettet beskæftigelsesindsats for veteraner i hele landet. Der er afsat en pulje på 4 mio. kr. i 2015 og
6 mio. kr. i 2016 til nye beskæftigelsesinitiativer for veteraner. De nærmere ansøgningskriterier for
puljen aftales i forligskredsen. Initiativerne skal ses i sammenhæng med forsvarsforligskredsens aftale
om styrket indsats for de danske veteraner af 3. september 2014, hvori indgår støtte til sagsbehandling i
forhold til ydelser, indsatser mv.
Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder. Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt i
2015-2018, hvorfra kommunerne, private aktører og foreninger mv. kan ansøge om tilskud til
ansættelse af fritidsjobambassadører. Ambassadørerne skal medvirke til at styrke fritidsjobindsatsen i
udsatte boligområder gennem relevante aktiviteter.
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Forankringsstøtte til eksisterende private projekter
Aftalepartierne er enige om at afsætte i alt 9,3 mio. kr. til midlertidig forankringsstøtte til en række
eksisterende satspuljeprojekter, der har udvist gode resultater og ikke har kunnet anvise finansiering
uden for satspuljen. Støtten gives desuden af hensyn til projekternes planlægning i overgangsperioden
til de nye ansøgningsprocedurer for satspuljen.





Der er afsat 2 mio. kr. årligt i 2015–2016 til videreførelse af projektet om helhedsorienteret
indsats for au pairer i Danmark.
Der er afsat 1,3 mio. kr. til videreførelse af projektet Handicapidrættens Videnscenter i 1.
kvartal 2016.
Der er afsat 3,1 mio. kr. til videreførelse af initiativet Sindslidende førtidspensionister tilbage på
arbejdsmarkedet i 1. kvartal 2016.
Der er afsat 0,9 mio. kr. til projektet Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn i 1. kvartal
2016.

Forbedringer for modtagere af uddannelseshjælp mv.
Der er afsat samlet 80 mio. kr. til følgende konkrete forbedringer for modtagere af uddannelseshjælp i
kontanthjælpssystemet.
Mulighed for fritidsjob i forbindelse med særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Der er afsat 5 mio. kr.
årligt i 2015 -2018 til at sikre, at unge på uddannelseshjælp som er på særlig tilrettelagt uddannelse
(STU) uden modregning kan tjene op til 24.000 kr. (før skat) pr. år. Ved bevillingens udløb skal der
tages fornyet stilling til initiativets videreførelse.
Bedre samspil mellem uddannelseshjælp, SU og den sociale indsats. Med de gældende regler bliver
enlige forsørgere på uddannelseshjælp eller SU, hvis barn/børn er anbragt uden for hjemmet, ikke
betragtet som enlige forsørgere. Herved stilles enlige økonomisk dårligere end par i en tilsvarende
situation. Det kan blandt andet føre til, at myndighederne oftere må foretage tvangsfjernelser frem for
frivillige anbringelser med samtykke fra forældrene.
Aftalekredsen er derfor enige om at sikre, at unge enlige forsørgere (under 30 år) med et anbragt barn
(børn) fremover får ret til forsørgersatsen på uddannelses- og kontanthjælp eller enlig-forsørgertillæg i
SU-systemet. Det afsættes 15 mio. kr. årligt i 2015–2018 til finansiering af initiativet. Ved bevillingens
udløb skal der tages fornyet stilling til initiativet.
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Bevillingerne i den samlede aftale fremgår af nedenstående tabel.
Tabel 1
Aftale om udmøntning af satspuljen på beskæftigelsesområdet (mio. kr.)
Mio. kr.
1)

Målrettede indsatser for borgere
på kanten af arbejdsmarkedet

2015

2016

2017

2018

I alt

32

44

14

15

105

4

4

4

4

16

7,5

11

9,5

10,7

4

6

5

5

2

2

4

1,3

1,3

3,1

3,1

0,9

0,9

Heraf
Ansøgningspulje om
gældsrådgivning til borgere på
offentlig forsørgelse
Temapulje om indslusning på
arbejdsmarkedet
Temapulje om rum til udsatte på
arbejdsmarkedet
Ansøgningspulje til
beskæftigelsesinitiativer for
veteraner
Pulje til fritidsjobambassadører til
unge fra udsatte boligområder

18,5
5

6

31,2
10

5

5

20

Foranskringsstøtte:
Heraf videreførelse af projekt om
støtte og rådgivning for au pairs
Heraf videreførelse med et kvartal
af projektet Handicapidrættens
Videnscenter
Heraf videreførelse med et kvartal
af projektet sindslidende
førtidspensionister
Heraf videreførelse med et kvartal
af projektet Socialøkonomisk
virksomhed Frederikshavn

2)

Forbedringer for modtagere af
uddannelseshjælp mv.

20

20

20

20

80

Mulighed for fritidsjob på STU

5

5

5

5

20

Bedre samspil mellem
uddannelseshjælp, SU og den
sociale indsats

15

15

15

15

60

52

64

34

35

185

Heraf

Forhandlingsramme
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