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Sag nr. 11

Resultatrevision for Jobcentret for år
2012
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Helt overordnet viser resultatrevisionen, at der er opnået gode resultater af
beskæftigelsesindsatsen i 2012. Frederikssund har nået de justerede resultatkrav for de fire ministermål. Frederikssund har i 2012 samlet set lidt færre
borgere på offentlig forsørgelse i forhold til året før. De sammenlignelige
kommuner har i samme periode haft en lille stigning.
Angående ministermål 1, at antallet af ledige med mere end tre måneders
ledighed skal begrænses mest muligt, er resultatkravet opfyldt, og Frederikssund har på lige fod med de sammenlignelige jobcentre samlet set opnået, at
arbejdskraftreserven ikke er steget i 2012 på trods af en svagt stigende ledighed.
Angående ministermål 2, at begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesydelser, er resultatkravet nået, og der har været et fald på 3 % i tilgangen i
Frederikssund. Et fald der anses som tilfredsstillende, da Frederikssund gennem en lang årrække har haft en lav tildelingsfrekvens og en relativ lav befolkningsandel på førtidspension.
Angående ministermål 3, at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse
mest muligt, er resultatkravet nået. Desværre har der været en mindre stigning på 2 % i Frederikssund. En stigning der har været på 3 % i de sammenlignelige kommuner. Ungeledigheden var i 2012 og er fortsat måske den væsentligste udfordring jobcenteret står overfor, og kræver samarbejde med
mange kommunale såvel som eksterne samarbejdspartnere at bekæmpe.
Angående ministermål 4, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt, er resultatkravet opfyldt. Der har desværre været en stigning på 2 % i Frederikssund. Til sammenligning har stigningen i de andre kommuner været på 5%. Altså en lidt
bedre udvikling i Frederikssund.
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har haft resultatrevisionen til
gennemsyn og har i brev af 18. april afgivet deres kommentarer. Dette brev er
vedlagt som bilag.
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LBR Frederikssund har afgivet deres høringssvar, der ligeledes er vedlagt som
bilag
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

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

Jobcenterchefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at:
1. Resultatrevisionen godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) og Morten Skovgaard (V) var ikke til stede.

Bilag:

Resultatrevision 2012 - PDF
Brev fra Regionen vedr. Resultatrevision 2012
LBR høringssvar resultatrevision 2012
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Journal nr.:
009690-2013

Sag nr. 12

Sporskifte - din vej frem - Projekt for
sygemeldte kvinder
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats
Jobcenteret har via en ekstra bevilling fra Folketinget til en særlig indsats for
sygedagpengemodtagere i risikogruppen for langvarig sygdom, gennemført et
særligt projekt for stress- og depressionsramte kvinder i foråret 2013.
Jobcenteret har som noget lidt nyt gennemført projektet med egne medarbejdere i stedet for at ”købe” forløb ude i byen hos andre aktører, og der er i høj
grad anvendt medarbejdere fra flere andre kommunale fagområder til at undervise på forløbet. For en kort beskrivelse af projektet se bilaget "Kort sammenfatning af Projekt Sporskifte - din vej frem".
Projektet forløb over 6 uger i februar og marts måned 2013. For nærmere
beskrivelse af modulerne se bilagte Introduktionspjece.
Resultaterne af forløbet er lovende og jobcenteret ønsker fremover at anvende
denne form for aktiv indsats for sygedagpengemodtagere.
På mødet vil to medarbejdere fortælle nærmere om projektet.

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:

Indstillingen tiltrådt
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) og Morten Skovgaard (V) var ikke til stede.

5 / 11

Bilag:

Introduktionspjece Sporskifte - din vej frem
Kort sammenfatning af Projekt Sporskifte - din vej frem PDF

6 / 11

Journal nr.:
010467-2013

Sag nr. 13

Samarbejdsaftale med Region Hovedstaden om sundhedsfaglig rådgivning
og klinisk funktion
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

LOV nr 1380 af 23/12/2012 . Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love kapitel 3b
Som følge af lov om reform af førtidspension og fleksjob skal den enkelte
kommune og regionen indgå en samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering varetaget af en klinisk funktion i regionen.
Lovændringerne indebærer blandt andet, at lægelig rådgivning i sager, der
skal behandles af kommunens rehabiliteringsteam, dvs. sager om førtidspension, fleksjob og ressourceforløb, efter 1. juli 2013 skal ydes af sundhedskoordinatorer fra den regionale kliniske enhed og ikke af kommunallæger.
Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en standardaftale, mens der fortsat
afventes en endelig bekendtgørelse. Region Hovedstaden og en forhandlingsgruppe udpeget af KKR i Hovedstaden har på dette grundlag indgået en aftale,
som KL anbefaler, at den enkelte kommune behandler med forbehold for vedtagelsen af den endelige bekendtgørelse. Dette i lyset af at aftalen skal træde
i kraft 1. juli 2013.
Intentionen med ændringerne er at skabe grundlag for bedre tværsektorielt
samarbejde, kortere udredningsforløb med brug af færre speciallægeerklæringer og at udvikle kvaliteten i den lægefaglige vurdering.
Kommunen er forpligtet til at benytte rådgivning fra sundhedskoordinatoren i
forbindelse med sager, der behandles af rehabiliteringsteamet. Den faste betaling for regionens ydelse er på denne baggrund fastsat ud fra det antal sager,
som kommunen forventer at behandle i rehabiliteringsteamet. Øvrige ydelser,
herunder tværfaglige social- og arbejdsmedicinske udredninger kan rekvireres
og afregnes efter behov.
Såfremt kommunens rehabiliteringsteam forventes at behandle 80 sager årligt,
vil udgiften til honorering af regionens sundhedskoordinator udgøre ca.
135.000 kr. årligt.
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Udgifterne til speciallægevurderinger, -erklæringer og egentlige tværfaglige
udredningsforløb er fastlagt med forskellige takster fra 2.500 kr. og op til
18.500 kr. Udgifterne til disse forventes dækket via mindre brug af øvrige
speciallægeerklæringer og kortere udredningsforløb.
Konsekvenserne af aftalen, herunder økonomien, vil blive yderligere drøftet/afklaret i administrationen inden udvalgets møde, hvor det forventes muligt at give en yderligere orientering.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi har ingen kommentarer da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser af orienteringen.

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) og Morten Skovgaard (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
001239-2013

Sag nr. 14

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.

Jobcenterstatus udarbejdet af jobcentret.
Aktuelle ledighedstal.
Resultatoversigt.
Oversigt over ledighedsprocenter i Østdanmark opgjort på kommuner
udarbejdet af henholdsvis Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

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 januar 2013 en stigning på
1% 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:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Indstilling:

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) og Morten Skovgaard (V) var ikke til stede.
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Bilag:

Jobcenterstatus - maj 2013
Ledighedstal_Frederikssund_marts 2013
Ledighedstalkort for Østdanmark_marts 2013
Resultatoversigt_Frederikssund_januar 2013
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Journal nr.:
001419-2013

Sag nr. 15

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

Ingen meddelelser.
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) og Morten Skovgaard (V) var ikke til stede.

11 / 11

