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Indledning
I budgetforliget for 2020 er angivet, at….[Beskæftigelsesudvalget skal sikre, at der i løbet af 2020 fremlægges oplæg til beslutning].
Beskæftigelsesudvalget har på baggrund af opgaven nedsat en styregruppe, der skal komme med anbefalinger til en strategi.
Styregruppens møder blev aflyst i efteråret/vinteren 2020. Det har derfor ikke været muligt at overholde tidsfristen for færdiggørelse af anbefaling til
en strategi på grund af COVID-19 og de medførte restriktioner. I forbindelse med lempelsen af COVID-19-restriktionerne i foråret/sommeren 2021 er
det aftalt, at styregruppen holder sit tredje og sidste møde med henblik på at færdiggøre en anbefaling til en strategi.
Nedenfor er angivet en opdateret oversigt over styregruppens møder og den efterfølgende politiske behandling og proces.
Styregruppens møder

Møde nr. 1 – 16. september 2020





Styregruppen blev konstitueret
Styregruppen godkendte kommissorium
Oplæg og gruppedrøftelser
Opsamling med styregruppens input til politik

Møde nr. 2 – 21. oktober 2020





REF fra 1. møde blev godkendt
Udkast til politik blev fremlagt
Styregruppen kom med indspark til politikken
Styregruppen besluttede at udforme en
STRATEGI i stedet for en politik
CORONAEN indtraf og
styregruppens møder blev sat stand-by

Møde nr. 3 – 21. juni 2021





Godkendelse af REF fra 2. møde
Orientering – om ANBEFALING TIL
STRATEGI
Drøftelse – Styregruppens drøftelse til
ANBEFALING TIL STRATEGI
Godkendelse – Styregruppens godkendelse
til ANBEFALING TIL STRATEGI

Politisk behandling og proces
30.08.2021
BEU behandler og
godkender ANBEFALING
TIL STRATEGI

31.08.2021-

08.11.2021

31.08.2021

31.10.2021

BEU sender ANBEFALING
TIL STRATEGI i høring

Høringsperiode

BEU behandler
høringssvar og godkender
ANBEFALING TIL STRATEGI
- sender ANBEFALING TIL
STRATEGI til Byråd

(HOU-møder:
02.09+14.10.2021)

23.11.2021
Byrådet behandler og
godkender ANBEFALING
TIL STRATEGI

24.11.2021→
ØKU OG HOU behandler
ANBEFALING TIL STRATEGI

