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Sag nr. 6

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Beskæftigelsesudvalget
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Kommunernes Styrelse §40
Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning
pr. 31. marts 2012 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 8,277 mio. kr., som
består af:
•

•
•

•

•
•
•
•

En merudgift på 1,441 mio. kr. til aktiv kontanthjælp på baggrund af
en forventning om en forøgelse i antallet af modtagere i 2. halvår,
hvor forsikrede ledige opbruger retten til arbejdsløshedsdagpenge og
overgår til kontanthjælp.
En merudgift på 6,7 mio. kr. vedrørende dagpenge til forsikrede ledige
som følge af en højere ledighed end budgetteret.
Merudgift på 3,282 mio. kr. i 2013 til finansiering af udgifter i forbindelse med uddannelse og forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode
udløber i første halvår af 2013.
Merudgift på 1,368 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.
Merudgift på 0,192 mio. kr. vedrørende servicejobs, hvor ordningen er
under afvikling.
Mindreudgift på 2,0 mio. kr. vedrørende driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.
Mindreudgift på 2,5 mio. kr. til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.
Mindreudgift på 0,206 mio. kr. som følge af virkning af det indgåede
KTO-forlig, som betyder lavere løn fremskrivning end budgetlagt. Pengene budgetomplaceres til Økonomiudvalget med henblik på forventet
midtvejsregulering.

Budgetkonsekvenser i forbindelse med førtidspension- og fleksjobreform, som
trådte i kraft 1. januar 2013 reguleres i forbindelse med budgetopfølgningen
pr. 30. juni 2013.
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Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Budgetopfølgningen pr. 31. marts har resulteret i tillægsbevillinger for i alt
8,483 mio. kr.
Tillægsbevillingen for i alt 8,483 mio. kr. reducerer kassebeholdningen.

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Beskæftigelsesudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:
1. De egentlige tillægsbevillinger på i alt 8,483 mio. kr. godkendes.
2. Omplacering til andre udvalg på 0,206 mio. kr. godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales, idet udvalget vedr. seniorjob gør opmærksom på, at der i budgetjusteringen ikke er taget højde for tilvækst i andet halvår 2013. Anbefales, idet
udvalget vedr. seniorjob gør opmærksom på, at der i budgetjusteringen ikke
er taget højde for tilvækst i andet halvår 2013.
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) var ikke til stede.

Bilag:

2013-03-31 Forbrugsrapport - Beskæftigelsesudvalget
2013-03-31 Noter til forbrugsrapport - Beskæftigelsesudvalget
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Journal nr.:
026125-2012

Sag nr. 7

Overførsel af over-/underskud for 2012
for driftsudgifter - Beskæftigelsesudvalget
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om kommunernes styrelse § 40.
Opgørelserne vedrørende 2012 er gennemgået af økonomi og fagområderne
for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografiændringer,
budgetfejl eller lignende. Med enkelte undtagelser er det sådan, at institutionerne har fuld overførselsadgang. Dog skal mer- eller mindreforbrug på mere
end 4 pct. af budgettet ledsages af en forklaring og kan gøres til genstand for
en nærmere drøftelse med Økonomi.
Overførselsadgangen skaber en incitamentsstruktur, der medgår til at sikre, at
institutionerne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til
deres bevillinger.
Overførselsudgifter er som udgangspunkt ikke omfattet af overførselsadgang.
For Beskæftigelsesudvalget søges i alt overført 0,2 mio. kr. til 2014 vedrørende beskæftigelsesprojektet "Cafe Danner". Der er tale om en overførselsudgift,
hvor der er givet en særlig overførselsadgang.
I forbindelse med overførselssagen lægges der desuden 4,3 mio. kr. i kassen,
som overvejende dækker over mindreudgifter vedrørende driftsudgifter til den
kommunale beskæftigelsesindsats samtidig med merudgifter vedrørende kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere. Endelig er udvalgets driftsbudget i
løbet af 2012 blevet nedjusteret med netto 8,6 mio. kr., som i alt overvejende
grad skyldes mindreforbrug vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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0,2 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag for 2014.
Økonomi bemærker, at den øgede fokus på budgetoverholdelse - herunder
sanktionslovgivningen - medvirkede til, at overførselsreglerne i Frederikssund
Kommune fra 2010 blev ændret således, at merforbrug indarbejdes i det
kommende års budget, mens mindreforbrug som hovedregel overføres til
næstkommende år eller til anlæg hvis muligt.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at:
1. Der som følge af regnskab 2012 overføres i alt 0,2 mio. kr., som indarbejdes i budgetforslag 2014. Bevillingsansøgningen medtages i samlet sag vedrørende opgørelser af overførsler fra 2012 til henholdsvis
2013 og 2014.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales.
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
001178-2013

Sag nr. 8

Aktiveringsstrategi som grundlag for
budget 2014 - Genoptages
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.
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I den samme periode er antallet af unge mellem 25 og 29 år, der modtager
offentlig forsørgelse i Frederikssund steget, ligesom andelen, der kommer
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.
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Fortsat sagsfremstilling til Beskæftigelsesudvalgets møde 23. april
2013:
Sagen genoptages jf. beslutning herom på Beskæftigelsesudvalgets møde 29.
januar 2013. På det møde tog udvalget orienteringen om jobcentrets ungeindsats til efterretning, mens en drøftelse af øvrige muligheder for at nedbringe
udgifterne til forsørgelsesydelser via en investering i en tidligere og mere intensiv indsats for andre målgrupper i jobcentret blev udskudt.
Regeringen forhandler pt. reformer af indsatsen for kontanthjælpsmodtagere
og for sygedagpengemodtagere. Ligeledes er der varslet ændringer af måden
hvorpå staten kompenserer kommunernes udgifter til beskæftigelsesindsatsen
og forsørgelsesudgifterne til de mange målgrupper for jobcentrets indsats. Der
hersker dermed en del usikkerhed om rammerne for den fremtidige indsats. I
det lys vurderes det ikke hensigtsmæssigt at anbefale ændringer i indsatsen,
da det ikke er muligt at tilvejebringe et validt beslutningsgrundlag.
Det anbefales derfor, at arbejdet med optimeringstiltag udskydes til der er
skabt større klarhed.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen på nuværende tidspunkt.
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.
Ny indstilling til Beskæftigelsesudvalgets møde 23. april 2013:
Jobcenterchefen indstiller overfor Beskæftigelsesudvalget at:
1. Drøftelsen af optimeringsmuligheder afventer vedtagelse af ændrede regler på kontanthjælpsområdet og for refusion af kommunens udgifter til
indsats og ydelser.
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Tidligere beslutninger:

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget, Tirsdag den 29. januar 2013
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.

Beslutninger:

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

Bilag:
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Guidelines for jobcentrets aktive indsats

Journal nr.:
001239-2013

Sag nr. 9

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, og 4)
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 december 2012, 2 %
færre borgere, der modtager offentlig forsørgelse end på tilsvarende tidspunkt
sidste år.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

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

Jobcenterstatus - april 2013
Resultatoversigt_Frederikssund_december 2012
Ledighedstal_Frederikssund_februar 2013
Ledighedstalkort for Østdanmark_februar 2013
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Journal nr.:
001419-2013

Sag nr. 10

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen
Kommunernes Landsforening har fremsendt indbydelse til politisk partnerskab
om styring af beskæftigelsesindsatsen til landets kommuner med frist for at
tilkendegive interesse for deltagelse 19. april 2013.
Efter drøftelse mellem Borgmesteren og Formanden for Beskæftigelsesudvalget og behandling i direktionen, er det besluttet at anmode om deltagelse i
forløbet. De mange reformer, som skal implementeres i beskæftigelsesindsatsen, hvoraf flere fordrer tværsektorielt samarbejde, gør det relevant at sikre et
bredt politisk fundament for den fremtidige strategi. Den af KL foreslåede
proces vurderes at kunne give et godt afsæt herfor.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Til efterretning.
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Indbydelse til politisk partnerskab om beskæftigelse

