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Sag nr. 1

Endelig fastsættelse af resultatmål i
Beskæftigelsesplan 2013
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Bekendtgørelse nr. 1277 af 14. december 2011.
Byrådet godkendte den 26. september 2012 Beskæftigelsesplan 2013. I den
forbindelse delegerede Byrådet den endelige fastsættelse af de konkrete resultatmål til Beskæftigelsesudvalget.
Beskæftigelsesudvalget drøftede den 4. september 2013 foreløbige resultatmål
i Beskæftigelsesplan 2013 og besluttede at fastlæggelse af de endelige resultatmål skulle fastlæges på 1. møde i det nye år.
På baggrund af de seneste prognoser for ledighedsudviklingen, nye målinger
på Jobindsats.dk og lovændringer foreslås følgende resultatmål i Beskæftigelsesplan 2013:
Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse.

Jobcenteret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Resultatmål: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 25,7 % svarende til
en stigning på 6 %fra december 2011 til december 2013.
Målet er nyt for 2013, og der findes ikke historiske data til at se udviklingen
længere tilbage end 2011. Beskæftigelsesregionen har på den usikre baggrund fastsat en ambition om en forøgelse af uddannelsesgraden med 6 procentpoint for regionen som helhed. Det er denne ambition, som det foreslås
Frederikssund Kommune, lægger sig op af.
Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af
arbejdsmarkedet - færre personer på førtidspension.

Jobcenteret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.
Resultatmål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses
til højst 30 personer i december 2013 (rullende år) svarende til et
fald på 50 % fra december 2011 til december 2013.
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I september blev det foreløbige resultatmål fastsat til højst 60 nye førtidspensioner. Dette mål foreslås nu skærpet til højst 30 nye førtidspensionister. Det
har sin forklaring i, at der i førtidspensionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013, er indarbejdet en betydelig reduktion i antallet, der skal bevilges førtidspension fremover. Beskæftigelsesregionen har med udgangspunkt i reformens økonomiske forudsætninger regnet sig frem til en reduktion på 49,6 % i
regionen som helhed og udmøntet dette i en ambition om et fald på 51,3 % i
Frederikssund. Det er denne fremskrivning, som det foreslås, at Frederikssund
kommune lægger sig op ad.
Lokalt mål. Bedre hjælp til ledighedsydelsesmodtagere - flere i fleksjob.

Jobcenteret skal sikre, at der etableres flere Fleksjob.
Resultatmål: Der skal i december 2013 (rullende år) være etableret
mindst 60 nye fleksjob, svarende til en stigning på 33 % fra december 2011 til december 2013.
Resultatmålet er uændret i forhold til det i september forløbigt fastsatte mål.
Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.

Jobcenteret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest
muligt.
Resultatmål: Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været
ledige i min. 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til højst 354 personer i december 2013, svarende til et fald
på 7,8 % fra december 2011 til december 2013.
Skønnet over ledighedsudviklingen er ændret betydeligt fra september 2012 til
december 2012. I september var forventningen et fald i ledigheden på 7,9 %.
Vurderingen i december peger på en stigning i perioden december 2011 til
december 2013 på 2,3 %. Denne ændring af skønnet forventes at have tilsvarende betydning for udviklingen i langtidsledigheden. Det foreløbige resultatmål fra september foreslås derfor tilpasset denne ændring i den forventede
udvikling i langtidsledigheden. Beskæftigelsesregionen har udtrykt en ambition
om, at fokus på langtidsledigheden i jobcentrene (og den forkortede dagpengeperiode) vil bidrage med et fald på 10,1 %. Det er denne ambition som
resultatmålet i Frederikssund lægger sig op af (10,1 -2,3) = 7,8 % fald i langtidsledigheden fra december 2011 til december 2013.
Mål 4. En tættere kontakt og dialog med de lokale virksomheder.

Jobcenteret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. I Frederikssund udmøntes det i to mål:
Mål A: jobcenteret vil være samarbejdspartner, når virksomheder
rekrutterer nye medarbejdere.
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Resultatmål: Jobcenteret vil medvirke til at besætte 80 ordinære job
i år 2013 svarende til en stigning på 45 % i forhold til 2012.
Jobcenteret har i 2012 gennemført målinger som viser at jobcenteret på årsbasis har medvirket direkte i 55 ordinære ansættelser. Via den øgede virksomhedsindsats i 2013 forventes en stigning på 45 % til 80 ordinære ansættelser.
Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at den ”medvirken” som jobcentret
har i ansættelser som følge af gennemførelse af kontaktforløb, etablering af
virksomhedspraktikker og løntilskudsjob ikke indgår i målingen.
Mål B: Jobcenteret vil samarbejde med virksomhederne om jobrotationsaktiviteter til gavn for nuværende ansatte og ledige.
Resultatmål: Jobcenteret vil etablere nye jobrotationsprojekter med
mindst 5 virksomheder i 2013.
Resultatmålet er uændret i forhold til det i september foreløbigt fastsatte mål.
Forudsætningerne er uændrede og resultatmålet foreslås derfor fastholdt.
I den vedhæftede Beskæftigelsesplan 2013 er indarbejdet ovenstående forslag
til resultatmål. I øvrigt er planen uændret i forhold til den der blev forelagt i
september 2012.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

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

Jobcenterchefen indstiller, at nedenstående resultatmål fastsættes for Beskæftigelsesplan 2013:
1. Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 25,7 % svarende til en stigning på
6 % fra december 2011 til december 2013.
2. Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 30 personer
i december 2013 (rullende år) svarende til et fald på 50 %. fra december 2011 til december 2013.
3. Der skal i december 2013 (rullende år) være etableret mindst 60 nye
fleksjob, svarende til en stigning på 33 % fra december 2011 til december 2013.
4. Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i minimum 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til
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højst 354 personer i december 2013, svarende til et fald på 7,8 % fra
december 2011 til december 2013.
5. Jobcenteret vil medvirke til at besætte 80 ordinære job i år 2013 svarende til en stigning på 45 % i forhold til 2012.
6. Jobcenteret vil etablere nye jobrotationsprojekter med mindst 5 virksomheder i 2013.
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Tiltrådt.

Beskæftigelsesplan 2013 - med mål og resultatkrav, januar 2013

Journal nr.:
001178-2013

Sag nr. 2

Aktiveringsstrategi som grundlag for
budget 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 8, 10 og 17
Til brug for processen i forbindelse med budget 2014 er der anmodet om en
redegørelse for i hvor høj grad, jobcentret anvender straksaktivering for unge
under 30 år. Samt en vurdering af om der med fordel kan etableres en kommunal enhed til at forestå straksaktivering.
På nuværende tidspunkt fokuserer indsatsen for unge under 30 år, der ikke
har en kompetencegivende uddannelse, på at støtte de unge i at vælge uddannelsesretning og kvalificere dem til at gennemføre uddannelse. Indsatsen
for unge, der har gennemført en uddannelse, har fokus på, at de får mulighed
for at anvende deres kompetencer.
Indsatsen understøtter Ministermål 1 for år 2013: "Flere unge skal have en
uddannelse", og tager udgangspunkt i de af Beskæftigelsesudvalget vedtagne
"Guidelines for jobcentrets aktive indsats". Fokus på uddannelsesgennemførelse er særdeles relevant i Frederikssund, som har en stor udfordring, når det
handler om at understøtte at de unge erhverver de kompetencer, som efterspørges på fremtidens arbejdsmarked.
Indsatsen for at få unge til at gennemføre uddannelse starter straks ved henvendelsen i Jobcentret. De unge henvises til "Uddannelsesmøde", der gennemføres ugentligt. Her vejledes om uddannelsesmuligheder og om uddannelsespålæg og udarbejdes individuelle uddannelsesplaner. Unge, der har brug for at
afprøve deres uddannelsesønske, henvises til et særligt virksomhedscenter,
hvor fokus er på uddannelsesvejledning i kombination med muligheder for via
virksomhedspraktikker at afprøve arbejdsfunktionerne i praksis inden endeligt
valg af uddannelse.
Den beskrevne indsats er hidtil primært tilbudt unge mellem 18 og 24 år. Indsatsen har god effekt, vurderet ud fra at antallet af unge mellem 18 og 24 år
på offentlig forsørgelse er faldet i Frederikssund gennem det seneste år, hvor
antallet er steget i sammenlignelige jobcentre. Endvidere ses det, at en større
andel af denne aldersgruppe i år 2011 og 2012 hurtigere er ophørt med at
modtage kontanthjælp end i årene forud, hvor den særlige indsats ikke blev
tilbudt.
I den samme periode er antallet af unge mellem 25 og 29 år, der modtager
offentlig forsørgelse i Frederikssund steget, ligesom andelen, der kommer
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hurtigt ud af offentlig forsørgelse er faldet.
Blandt andet som følge heraf tilbydes den tidlige målrettede indsats med vedtagelsen af Beskæftigelsesplan 2013 nu til alle unge under 30 år.
Afdelingsleder Jens Leerbeck vil på mødet redegøre nærmere for indsatsen til
unge under 30 år.
Den beskrevne indsats for unge sker straks, og kan anses for at være en form
for straksaktivering. Begrebet straksaktivering anvendes imidlertid som regel i
forbindelse med aktive tilbud, hvis primære formål er at afholde ledige fra at
ansøge om hjælp, og sikre at modtagerne af ydelser er indstillede på at påtage sig enhver form for arbejde. Tilbuddene omtales som motiverende tilbud.
Den primære formål med at anvende sådanne tilbud er at forsøge at minimere
forsørgelsesudgifterne. Om det resulterer i lavere samlede udgifter afhænger
af udgifterne forbundet med at give aktive tilbud og af i hvilket omfang straksaktiveringen indebærer kortere gennemsnitlige ydelsesperioder.
For at holde udgifterne til aktive tilbud på et minimum pålægger nogle kommuner deres kommunale enheder at stille aktiveringspladser til rådighed for
beskæftigelsesindsatsen eller opretter enheder, der løser opgaver med aktiverede ledige. Disse tilbud betegnes hyppigt nytteaktivering . De primære ulemper ved straksaktivering som generelt tilbud er, at indsatsen ikke målrettes
den enkeltes behov, og der gives tilbud til ledige, som uden indsats alligevel
hurtigt bliver selvforsørgende.
På nuværende tidspunkt anvendes straksaktivering ikke som generelt tilbud,
men kun overfor ledige, som vurderes at have behov for ekstra motivation for
at blive selvforsørgende. Denne anvendelse er fastlagt i de tidligere omtalte
"Guidelines for jobcentrets aktive indsats". Af disse fremgår endvidere, at placeringer på kommunale arbejdspladser skal ske af frivillighedens vej og med
respekt for de faglige organisationer.
Samlet vurderes der ikke at være forhold, der på nuværende tidspunkt taler
for at ændre indsatsen for unge under 30 år, herunder at overgå til at anvende straksaktivering som et generelt tilbud
Mulighederne for at optimere økonomien i beskæftigelsesindsatsen med de
nuværende finansieringsregler vurderes at være bedre ved at intensivere indsatsen for ledige, der er fyldt 30 år. Der er imidlertid varslet en reform af refusionsreglerne, hvor det forventes at kommunens medfinansiering af alle forsørgelsesydelser vil stige i takt med ydelsesperiodens længde. Sådanne finansieringsregler vil formentlig indebærer at investeringen i en mere intensiv indsats for kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed, vil kunne
indebære besparelser.
Bevilling:
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Ingen på nuværende tidspunkt.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Jobcenterchefen indstiller overfor Beskæftigelsesudvalget at:
1. Indsatsen for unge under 30 år gennemføres med udgangspunkt i de
strategier, som er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2013, hvor fokus er
på at tilskynde og understøtte, at unge gennemfører uddannelse.
Straksaktivering tilbydes målrettet ved behov og ikke som et generelt
tilbud.
2. Udvalget drøfter øvrige muligheder for at nedbringe udgifterne til forsørgelsesydelser via en investering i en tidligere og mere intensiv indsats for andre målgrupper i jobcentret.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Orienteringen vedr. indsatsen for unge under 30 år tages til efterretning.
Drøftelse vedr. mulighederne for at nedbringe udgifterne til forsørgelsesydelser genoptages på et senere møde.

Guidelines for jobcentrets aktive indsats

Journal nr.:
010046-2012

Sag nr. 3

Orientering om LBR Plan 2013 og projekt Ung mor på vej mod uddannelse
og arbejde
Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 47.

Sagsfremstilling:

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Frederikssund har på sit møde den 11.
december 2012 besluttet sin plan for 2013. LBR har i planen valgt at prioritere
en indsats med fokus på de lidt ældre unge 25 til 29 årige.
Med udgangspunkt i forskellige projektforslag, har LBR valgt at støtte en særlig målrettet indsats overfor unge ledige kvinder med børn. Projektet hedder
"Mor på vej mod uddannelse og job". Målet er at få gjort en række sårbare
kvinder, uden uddannelsestradition, parate til at påbegynde en uddannelse.
De unge kvinder deltager i et forløb, hvor de bliver introduceret til, hvad det
vil sige at uddanne sig, og hvad der kræves for at studere - og at det godt kan
kombineres med at have børn. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem
Jobcenter Frederikssund, Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Vest og
Handelsskolen København Nord i Frederikssund.
LBR´s plan 2013 og projektbeskrivelsen til "Mor på vej mod uddannelse og
job" er vedlagt som bilag.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
Kim Rockhill (A) deltog ikke i behandlingen.
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Bilag:

Projektbeskrivelse Ung mor på vej mod uddannelse og job
LBR plan for 2013, pdf
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Journal nr.:
001239-2013

Sag nr. 4

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) Jobcenterstatus udarbejdet af jobcentret samt 2) Aktuelle ledighedstal, 3) Resultatoversigt, 4) Besparelsespotentiale og 5) 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.
Udviklingen har gennem den seneste periode overordnet set været tilfredsstillende, og samlet er der ved den seneste måling ultimo oktober 2012, 2 %
færre borgere, der modtager offentlig forsørgelse end på tilsvarende tidspunkt
sidste år.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning
Kim Rockhill (A) deltog ikke i behandlingen.
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Bilag:

Jobcenterstatus - januar 2013
Besparelsespotentiale_Frederikssund_3. kvartal 2012
Ledighedstal_Frederikssund_november 2012
Ledighedstalkort for Østdanmark_november 2012
Resultatoversigt_Frederikssund_oktober 2012
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Journal nr.:
001419-2013

Sag nr. 5

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

