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Sag nr. 12
Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn
Sag nr. 6
Journal nr.:
Sag fra:_____
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Straksaktivering af nyledige kontanthjælpsmodtagere_______
15.20.05 P20/6778 VH_____________________________________
Voksenafdelingen_________________________________________
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats § 25._________________________________
I henhold til lov om ansvaret og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats kan kommunerne inddrage andre aktører til
indsatsen omkring de ledige.
Det er en nødvendig og vigtig forudsætning, at forvaltningen har
en bred vifte af tilbud, således at den enkelte borger efter en
individuel vurdering får det optimale tilbud, med henblik på, så
hurtigt og effektivt som muligt at vende tilbage til
arbejdsmarkedet.
Socialudvalget besluttede den 9.2.2005 at indføre straksaktivering
af kontanthjælpsmodtagere - via ISS.
Kontrakten med ISS løber i perioden 1.3.2005 -28.2.2006.
Forvaltningen har fra startdato og indtil medio januar 2006 henvist
68 borgere til straksaktivering.
Samtlige henvisninger er blevet gennemgået for at få en vurdering
af straksaktiverings-effekten.
Resultatet viser at:
18 modtager stadig kontanthjælp (2 er nyhenviste til ISS)
4 er fraflyttet kommunen
1 er sygemeldt p.g.a graviditet
1 er overgået til barsel
1 er ansat med løntilskud
43 er kommet i ordinært arbejde/uddannelse
eller har frasagt sig kontanthjælp p.g.a. aktiveringstilbud.
Forvaltningen har indhentet nyt tilbud fra ISS gældende for
perioden 1.3.-31.12.2006.
Den ny kontrakt tager igen udgangspunkt i straksaktivering af 50
nyledige.
Udgiften til kontraktforløbet med ISS for 10 måneder er:
Basisvederlag
Kr.
807.110
Husleje
Kr.
48.000
Arbejdstøj pr. person Kr. 2.300 i alt
115.000
max..
Arbejdstøj kr. 2.300 pr. person - faktureres kun i de tilfælde, hvor
der udleveres arbejdstøj.
Hvis der bliver behov for yderligere pladser ud over de 50
faktureres hver ekstra deltager med kr. 11.845 ved opstart på
forløb.
På baggrund af forvaltningens undersøgelse - må der på længere
sigt forventes en besparelse for de personer, som kommer i
beskæftigelse efter forløbet, og for de personer som siger nej-tak
til forvaltningens tilbud om straksaktivering.
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Statsrefusionen vil i perioden 1.3.2006 - 30.6.2006 udgøre 50 % efterfølgende forventes refusionen ændret til 65 %. (ny lov
vedtages ultimo februar)

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:

Der er midler i budgettet til afholdelse af udgifter til projekter af
denne karakter.
Forvaltningen forventer at udgiften kan afholdes indenfor
budgettet i 2006 for ’’Særlige tilrettelagte projekter i privat regi” .
Projektbeskrivelse for nyledige kontanthjælpsmodtagere i
Frederikssund Kommune vedlagt.
Forvaltningen indstiller til Det Sociale Udvalg,
1. at straksaktivering fortsætter indtil 31.12.2006.
2. at forvaltningen får kompetence til at forlænge kontrakten
med ISS inden for ovenstående økonomiske ramme.
3. at udgiften afholdes på kontoen for ’’Særlige tilrettelagte
projekter i privat regi” .

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 8. februar 2006:
Indstillingen godkendt

Sag nr. 7
Journal nr.:
Sag fra:
Lovgrundlag:

Projekt ”Nye danskere - Ny arbejdskraft”
16.00.00 0 34 / 6679 AN
Sekretariatet
Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 133 af 1. marts
2001
Det Fælles Koordinationsudvalg, Formidlingscenter Vest har
ansøgt om tilskud fra Puljen til udvikling af den sociale indsats på
det rummelige arbejdsmarked til projektet Nye danskere - Ny
arbejdskraft” . Projektet kører i perioden 1. januar - 31. december
2006.

Sagsfremstilling:

Bevillingen skal bruges til aflønning afen virksomhedskonsulent
under nævnte projekt.
Pengene er bevilget med den begrundelse i at projektet er
nyskabende på to væsentlige områder:
1. Dialogen med virksomhederne om at tilpasse jobbet til de
kvalifikationer, konkrete ansøgere måtte besidde.
2. Der er tale om en stor samarbejdsøvelse mellem mange
deltagere om at nå et fælles mål.
Der er tidligere bevilget penge fra EU’s Socialfond i april 2005 til
ovennævnte projekt.

Bevilling:

Der er givet tilsagn om maksimal tilskud for
År 2006

Kr.

372.000

Der søges en bevilling til at modtage og anvende beløbet til det
skitserede formål.

Økonomi og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:

Ingen
• Tilsagnsskrivelsen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen henligger
på sagen.
• Projektbeskrivelse henligger på sagen.
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Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at Det Sociale Udvalg indstiller overfor
Økonomiudvalg og Byråd at
• Formidlingscenter Vest får en bevilling til at modtage og
anvende max. kr. 372.000 i år 2006 til ansættelse af en
virksomhedskonsulent til projekt ”Nye danskere - Ny
arbejdskraft”.

Beslutninger:

Det sociale Udvalg den 8. februar 2006:
Godkendt

Sag nr. 8
Journal nr.:
Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Orientering til udvalget
16.00.00 A14/8020 KH
Sekretariatet
Intet
1. Orienterina fra socialudvalasformanden
2.

Bevilling:
Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:
Indstilling:
Beslutninger:

Sag nr. 9
Journal nr.:
Beslutninger:

Love oa bekendtaørelser
Oversigt vedlagt
Ingen
Ingen
Fremgår af de enkelte punkter
Til udvalgets orientering

Det Sociale Udvalg den 8. februar 2006:
Taget til efterretning
Eventuelt
16.00.00 A14/8020 KH
Det Sociale Udvalg den 8. februar 2006:
Intet

