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Journal nr.:
005910-2013

Sag nr. 16

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Beskæftigelsesudvalget
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Kommunernes Styrelse § 40.
Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning
pr. 30. juni 2013 for Beskæftigelsesudvalgets samlede driftsområde.
Udvalgets driftsområde er opdelt i to bevillinger, hvor af hovedparten af udgifterne er overførselsudgifter.
Samlet for udvalgets område søges en tillægsbevilling på 4,152 mio. kr. til
finansiering af:
•
•
•

•

•

•

•

•
•
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Merindtægter -0,343 mio. kr. vedrørende regresindtægter på sygedagpengeområdet
Skønnede mindreudgifter på -0,242 mio. kr. vedrørende sygedagpenge som følge af indførsel af ressourceforløb.
Merudgift på 3,1 mio. kr. i forbindelse med uddannelse og forsørgelse
af ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 2013. Udgiften er budgetlagt for 1. halvår, men ordningen er efterfølgende udvidet til et år.
Merudgift på 2,465 mio. kr. til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Stigningen er delvis en konsekvens af førtidspensions- og fleksjobreform, som viser en stigning i det samlede antal af personer, som
er visiteret til fleksjob.
Merudgift på 1,4 mio. kr. til ressourceforløb, som er indført i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014.
Mindreudgifter på -2,353 mio. kr. til den kommunale beskæftigelsesindsats som overvejende er begrundet i den afkortede dagpengeperiode for forsikrede ledige. Udgiften modsvares af merudgifter til uddannelsestilbud til ledige under uddannelsesordningen.
Merudgift på 0,674 mio. kr. vedrørende seniorjobs til personer over 55
år, som er kommunale job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der har opbrugt deres periode med ret til dagpenge og vil have
ret til efterløn efter højst 5 år.
Mindreudgift på -0,5 mio. kr. vedrørende mentorstøtte.
Mindreudgift på -0,05 mio. kr. vedrørende berigtigelse af refusionsopgørelse for 2012.

Bevilling:

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 har resulteret i tillægsbevillinger for i alt
4,152 mio. kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi bemærker. at tillægsbevillingerne vedrører overførselsudgifter, hvor
kommunerne kompenseres under ét for mer- og mindreudgifter.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Beskæftigelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:
1. De egentlige tillægsbevillinger på i alt 4,152 mio. kr. godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:

Indstillingen tiltrådt.

2013-06-30 Forbrugsrapport - Beskæftigelsesudvalget
2013-06-30 Noter til forbrugsrapport - Beskæftigelsesudvalget

4 / 17

Journal nr.:
020418-2011

Sag nr. 17

Justering af mål i beskæftigelsesplan
2013
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesudvalget besluttede 29. januar 2013 nedenstående resultatmål
for Beskæftigelsesplan 2013:
1. Resultatmål: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal
i december 2013 (år til dato) være 25,7 pct. svt. en stigning på 6 procentpoint
fra december 2011 til december 2013
2. Resultatmål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 30
personer i december 2013 (rullende år) svt. til et fald på 50 pct. fra december
2011 til december 2013
3. Resultatmål: Antallet af langtidsledige - dvs. ledige, der har været ledige i
min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til højst
354 personer i december 2013, svt. et fald på 7,8 pct. fra december 2011 til
december 2013
4 A. Resultatmål: Jobcentret vil medvirke til at besætte 80 ordinære job i år
2013 svarende til en stigning på 45 pct. i forhold til 2012
4 B. Resultatmål: Jobcentret til etablere nye jobrotationsprojekter med mindst
5 virksomheder i 2013.
Siden vedtagelsen af målene er prognosen for ledighedsudviklingen ændret,
hvorfor der er grundlag for at justere mål 3. Forventningen til udviklingen i
den regionale ledighed fra december 2011 til december 2013 var i december
2012 et fald på 7,9 pct. Med den seneste prognose er forventningen ændret til
et fald på én pct. På den baggrund har Det regionale Beskæftigelsesråd besluttet at nedjustere forventningen til faldet i langtidsledigheden med 7 procentpoint.
Det foreslås, at det lokale mål tilsvarende nedjusteres med 7 procentpoint,
hvilket indebærer et mål om, at antallet af langtidsledige ultimo december
2013 skal begrænses til højst 381 personer.
De øvrige resultatmål er ikke i samme grad påvirkelige af ledighedsudviklingen, hvorfor disse foreslås fastholdt.
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Beskæftigelsesregionen har orienteret jobcentret om, at Det regionale Beskæftigelsesråd også har justeret mål 1 (nedjusteret 4 procentpoint) begrundet i at
de data for år 2011, som har ligget til grund for målfastsættelsen, har ændret
sig, og forklaret det med ord som validering og "datavask".
Der offentliggøres fortsat ikke løbende retvisende tal for udviklingen i uddannelsesgraden, og korrekte tal forventes først at foreligge juli 2014. Grundet
den manglende mulighed for at følge udviklingen via målinger, vurderes det
uinteressant, at justere resultatmålet.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Jobcenterchefen indstiller over for Beskæftigelsesudvalget, at:
1. Mål 3 i Beskæftigelsesplan 2013 justeres, så det fastsættes som følger: Antallet af langtidsledige - dvs. ledige, der har været ledige i min.
80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til højst
381 personer i december 2013, svt. et fald på 0,8 pct. fra december
2011 til december 2013.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Indstillingen tiltrådt.

Beskæftigelsesplan 2013 endelig publiceret udgave

Journal nr.:
007379-2013

Sag nr. 18

Beskæftigelsesplan 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive Beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesplanen er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Bekendtgørelse nr. 1277 af 14. december 2011 fastsætter kravene til indholdet i planen. Kravene er indarbejdet i en skabelon udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Nærværende plan følger denne skabelon og systematik.
Beskæftigelsesplanen for Frederikssund er tilstræbt at være fokuseret, kortfattet og læsevenlig. Både udfordringer og indsatser (strategier) er fokuseret og
prioritet til de væsentligste. Det betyder samtidig, at ikke alle facetter af beskæftigelsesindsatsen er direkte berørt i planen, men naturligvis varetages af
jobcenteret.
Det overordnede mål for beskæftigelsespolitikken er at medvirke til at øge
udbuddet af relevant kvalificeret arbejdskraft og i sidste ende begrænse andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse. Planen redegør - med afsæt i
resultatrevisionen for år 2012, med de 4 ministermål for 2014 som omdrejningspunkt og på baggrund af fælles drøftelserne mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget i foråret - for, hvordan jobcentret påtænker at tilrettelægge indsatsen i 2014.
For andet år i træk skal kommunens konkrete målsætninger i forhold til ministermålene først udmøntes ultimo året. Med andre ord skal de konkrete
kvantitative resultatkrav først fastlægges på dette tidspunkt.
Den endelige fastsættelse af resultatkravene for 2014 vil ske med udgangspunkt i den finanspolitiske redegørelse, der kommer i november måned. De
endelige resultatkrav vil på den baggrund blive udarbejdet i direkte forlængelse heraf og forelagt Beskæftigelsesudvalget til stillingtagen i december 2013.
I beskæftigelsesplan 2014 er der indledningsvist beskrevet udfordringerne i
Frederikssund på de fire områder, som ministeren har valgt at prioritere for
2014. Summarisk ser det således ud:
1. Lille stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse og fortsat mange uden uddannelse
2. Få førtidspensionister og færre nytilkendelser
3. Langtidsledigheden er faldet, men fortsat høj
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4. Tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder
På den baggrund og med forkus på lokale udfordringer er der formuleret mål
og strategier på følgende områder:
1. Flere skal have uddannelse - øget uddannelsesgrad
2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet, færre personer
på førtidspension - fald i nytilkendelser
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes - fald i antal langtidsledige
4. Kontakt og dialog med de lokale virksomheder - afventer mål og metode fra Arbejdsmarkedsstyrelsen
5. Jobcenteret som samarbejdspartner ved virksomhedernes rekruttering
- øget medvirken ved ordinære ansættelser
6. Flere i fleksjob - stigning i antal nye fleksjob
For den detaljerede beskrivelse af udfordringer, mål, strategier og indsatser
henvises til beskæftigelsesplanen.
Jobcenteret har den 5. august 2013 modtaget Beskæftigelsesregionens høringssvar til Beskæftigelsesplan 2014. Høringssvaret er vedlagt som bilag.
LBR har på deres møde den 27. august afgivet høringssvar og anbefaler Beskæftigelsesplan 2014 til vedtagelse i Byrådet, jf. vedlagte høringssvar af 27.
august 2013.
LBR medsender LO/FTF´s synspunkter af 20. august 2013 til den politiske
behandling i kommunen, vedlagt som bilag.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Jobcenterchefen indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at:

1. Beskæftigelsesplan 2014 godkendes.
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Indstillingen tiltrådt.

Bilag:
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Beskæftigelsesplan 2014 - til LBR og BU
Regionens høringssvar til Beskæftigelsesplan 2014
Høringssvar LO-FTF Beskæftigelsesplan 2014_Frederikssund
LBRs bemærkninger til beskæftigelsesplan 2014 PDF

Journal nr.:
013302-2012

Sag nr. 19

Brug for alle - indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Forsøgsbekendtgørelse nr. 488 af 29. maj 2012.
Beskæftigelsesudvalget er på møderne 4. september og 6. november 2012
blevet orienteret om opstarten og det indledende forløb af projektet "Brug for
alle".
Projektet, der startede i september 2012, er nu afsluttet med udgangen af juni
2013. Dette er en orientering om erfaringerne og resultaterne af forløbet.
Målgruppen for initiativet var alle match 3 kontanthjælpsmodtagere i april
2012. I Frederikssund var der 191 borgere i målgruppen.
Formålet med initiativet var at flytte borgerne i matchgruppe 3, der pr. definition ikke kan deltage i beskæftigelsesrettede tilbud på grund af sociale eller
sundhedsmæssige barrierer, tættere på arbejdsmarkedet via en helhedsorienteret og koordineret indsats på tværs af Socialservice, Sundhedsafdelingen og
Jobcenteret.
På den lange bane er målet, at borgeren kommer i job eller ordinær uddannelse (især unge). På kortere sigt var delmålene:
•

Borgerne formulerer et job- eller uddannelsesmål.

•

Borgerne får en indsatsplan med job eller uddannelsessigte.

•

Borgerne deltager i beskæftigelsesrettede tilbud.

•

Borgerne får relevante indsatser på social- og/eller sundhedsområdet.

•

At indsatsen på tværs er sammenhængende og koordineret.

164 kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 har i perioden september 2012
til juni 2013 gennemgået følgende forløb:
1. Et indledende samtaleforløb i jobcenteret med fokus på borgernes
mål, ressourcer og barrierer som forberedelse til,
2. Et møde i et tværfagligt team med deltagelse af en beskæftigelsesfaglig-, en socialfaglig- og en sundhedsfaglig medarbejder, med fokus på
en helhedsorienteret indsats, som forankres i
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3. En individuel konkret indsatsplan for borgeren.

Helt konkret kan resultaterne af forløbet opgøres således:
•
•
•
•
•

88 af borgerne har formuleret et konkret job eller uddannelsesmål.
Alle har fået en personlig indsatsplan.
92 har fået et beskæftigelsesrettet tilbud.
71 har fået tilbudt en social indsats.
60 har fået tilbudt en sundhedsindsats.

Foreløbig er 28 borgere svarende til 14,3 % blevet selvforsørgende.
Forløbet vurderes at have været en klar succes. Alene det, at 92 ud af 164
borgere der ikke kunne deltage i et beskæftigelsesrettet tilbud tidligere, nu ofte i sammenhæng med anden indsats - kan opnå arbejdsmarkedsrettede
kompetencer, er et betydeligt fremskridt.
En selvforsørgelsesgrad på 14 % virker måske ikke umiddelbart imponerende,
men når målgruppens forudsætninger tages i betragtning, og det dermed
anerkendes, at der er tale om et langt sejt træk, før selvforsørgelse kan blive
en realitet, er det en god start.
Det er besluttet fortsat at anvende modellen fra ”Brug for alle”, således at
borgere med komplekse behov kan få en samtale med et tværfagligt team og
en personlig indsatsplan.
Erfaringerne og læringen fra projektet har i høj grad været inspiration til øget
samarbejde på tværs i kommunen, og er bl.a. brugt i forbindelse med etableringen af det rehabiliteringsteam, der blev etableret i 2013 som følge af førtidspensionsreformen.
På mødet i Beskæftigelsesudvalget vil medarbejdere fra de tre områder, der
har deltaget i projektet fortælle om, hvordan borgerne har oplevet forløbet og
samtalen med det tværfaglige team, samt om den læring og kompetenceudvikling, der har været på tværs af afdelingerne i kommunen.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Ingen, da udgifterne finansieres af puljemidler.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling:

Jobcenterchefen indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Indstillingen tiltrådt.

Journal nr.:
015259-2013

Sag nr. 20

Orientering af Beskæftigelsesudvalget
om LBR aktiviteter i 2013
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
LBR har i 2013 valgt at fokusere på og understøtte ungeindsatsen i Frederikssund. Det har bl.a. givet sig udslag i nedenstående to projekter.
"Mor på vej mod uddannelse og job"
LBR har besluttet at yde en ekstra indsats overfor ledige kvinder med børn. En
gruppe der kan have vanskeligheder i forhold til at påbegynde og gennemføre
en uddannelse.
Dette er udmøntet i et samarbejdsprojekt mellem Handelsskolen Nord, UUVest, Jobcenteret og LBR.
Projektet løber konkret af stablen over en periode på 8 uger med opstart i uge
43. Tidspunktet er valgt da det ligger lige op til uddannelsesstart på mange
uddannelser i begyndelsen af 2014.
Målgruppen er mødre under 30 år, der har afsluttet barsel og som ikke har en
kompetencegivende uddannelse. Formålet er at motivere og inspirere til at
tage en uddannelse og give mødrene netværk, der kan være en støtte under
uddannelsens opstart og gennemførsel.
LBR har bevilget 290.000 kr. til projektet.
"Start uddannelse og gennemfør"
Det har vist sig at en væsentlig udfordring i forbindelse med målsætningen
om, at alle unge skal have en uddannelse er, at godt nok starter et stigende
antal unge på en uddannelse, men der er samtidig et stort frafald. De seneste
tal viser, at mere end hver tredje unge kontanthjælpsmodtager der påbegynder en uddannelse, falder fra igen.
LBR vil via ansættelse af en ungementor sikre, at jobcenteret kan følge alle
unge som i en periode på arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp får udarbejdet en uddannelsesplan. Mentoren får til opgave, at:
•
•
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Aftale modeller for samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner
og UU-Vest.
Kontakt til de unge frem til uddannelsesstart - også unge der er blevet

•
•

selvforsørgende.
Kontakt umiddelbart forud for planlagt uddannelsesstart.
Opfølgning i den første periode under uddannelse.

Jobcenteret forventer at ungementoren vil kunne starte i oktober 2013.
LBR har bevilget 265.000 kr. til projektet.
Ingen bevilling til LBR i 2014
LBR har årligt fået en bevilling på finansloven, til at understøtte lokale arbejdsmarkedsrettede aktiviteter. I 2013 er bevillingen på 610.000 kr.
I forbindelse med indgåelse af "Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse",
der medfører forøgede udgifter til at forlænge den særlige uddannelsesordning og indføre en midlertidig arbejdsmarkedsydelse for udfaldstruede dagpengemodtagere, er det vedtaget at finansieringen hertil bl.a. skal komme fra
bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd. Hvilket konkret betyder, at LBR ikke
vil få nye midler til at iværksætte initiativer i 2014.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen, da der ikke
er bevillingsmæssige konsekvenser.

Jobcenterchefen indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Indstillingen tiltrådt.

Mor på vej brochure final

Journal nr.:
001239-2013

Sag nr. 21

Statistik til Beskæftigelsesudvalget
2013
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

731 af 15/06 2010, Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Beskæftigelsesudvalget modtager løbende orientering om udviklingen på beskæftigelsesområdet, og har gennem en periode modtaget denne i form af en
bred redegørelse om udviklingen på baggrund af:
1.
2.
3.
4.
5.

Jobcenterstatus udarbejdet af jobcentret.
Resultatoversigt.
Besparelsespotentiale.
Aktuelle ledighedstal.
Oversigt over ledighedsprocenter i Østdanmark opgjort på kommuner.

Disse oversigter vedhæftes dagsordenen og vil være tilgængelige i elektronisk
form under mødet, såfremt der er områder, der ønskes drøftet eller uddybet.
Målt på udvikling viser den seneste måling ultimo april 2013 et fald på 3% i
antallet af borgere i Frederikssund, som modtager offentlig forsørgelse, i forhold til samme tidspunkt sidste år - en udvikling, der ligger på linie med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner med samme rammevilkår.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Jobcenterchefen indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Jobcenterstatus - august 2013
Resultatoversigt_Frederikssund_april 2013
Besparelsespotentiale_Frederikssund_1. kvartal 2013
Ledighedstal_Frederikssund_juni 2013
Ledighedstalkort for Østdanmark_juni 2013
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Journal nr.:
001419-2013

Sag nr. 22

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Ingen meddelelser.

