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Journal nr.:
023862-2012

Sag nr. 23

LBR projekt 2013: Mor på vej mod uddannelse og job
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

LBR Frederikssund har med projekt "Mor på vej", støttet en ekstra indsats for
unge ledige kvinder med børn. En gruppe der kan have vanskeligheder, i forhold til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.
Projektet gennemføres i samarbejde med Handelsskolen Nord, UU-Vest og
Jobcenteret.
Projektet startede op i uge 43 og slutter i uge 50. Der er 15 deltagere på holdet. Målet er at deltagerne starter på en uddannelse efter nytår.
På mødet vil afdelingsleder Jens Leerbeck give en status på projektet.

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. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.
Susan Stauersbøl (F) var ikke til stede.

Bilag:
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Mor på vej brochure final

Journal nr.:
021888-2013

Sag nr. 24

Retningslinjer for bevilling af kurser til
ledige
Lovgrundlag:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 10: Vejledning og opkvalificering.

Sagsfremstilling:

Der ønskes en drøftelse af jobcentrets retningslinjer for bevilling af kurser til
ledige.
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats beskriver tilbudsmuligheder for ledige
og fastsætter minimumsrettigheder med hensyn til omfang af ret til aktive
tilbud. Tilbud omfatter overordnet 3 tilbudsmuligheder: 1) Vejledning og opkvalificering, 2) virksomhedspraktik og 3) løntilskud. Lovgivningen indeholder
mange særregler for anvendelsen af de enkelte tilbud.
Minimumsrettighederne afhænger af hvilken målgruppe (forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager med eller uden problemer udover ledigehed) den ledige
er omfattet af, og den lediges alder. Som hovedregel er forsikrede ledige, der
er fyldt 30 år senest berettiget til et aktivt tilbud, når de har været ledige i 9
måneder, og unge under 30 år efter 13 ugers ledighed. Et (pligt) tilbud skal
mindst vare 2 uger, og hovereglen er, at der igen er ret til et tilbud efter 6
måneders ledighed.
Reglerne for kontanthjælpsmodtagere ændres med virkning fra 1. januar.
Unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse har derefter ret til
første tilbud senest efter 1 måned, og der må højst være 4 uger mellem tilbud. Endvidere skal det indenfor den første måned afklares, om der er behov
for læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser. Tilbud skal bidrage til, at den
unge fokuserer på uddannelse og ruste den unge socialt og fagligt til at kunne
gennemføre en uddannelse.
Personer fyldt 30 år og unge, der har gennemført en kompetencegivende uddannelse, skal i de første 3 måneders ledighed understøttes af jobcentret i en
aktiv målrettet jobsøgning, og skal herefter arbejde for ydelsen i nytteindsats,
virksomhedspraktik eller i løntilskud. Tilbud om vejledning og opkvalificering
kan anvendes, men udgifter hertil indenfor de første 24 måneders ledighed
afholdes af kommunen uden statsrefusion.
Hovedparten af de nyledige kommer hurtigt i arbejde igen. Efter 13 uger er
ca. 2/3 af de forsikrede ledige igen i arbejde og ca. halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne (match 1). Der påbegyndes knap 3.000 forløb for forsikre-
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de ledige pr. år, og knap 1.000 forløb for kontanthjælpsmodtagere (match 1).
Som supplement til minimumsrettighederne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har forsikrede ledige ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse efter 18 ugers
sammenlagt ledighed. Retten til selvvalgt uddannelse er først fra 1. juli 2013
underlagt krav om 18 ugers forudgående sammenlagt ledighed. Provenuet ved
ændringen er anvendt til finansiering af nye forsørgelsesordninger for ledige,
der opbruger rettet til arbejdsløshedsdagpenge, dvs. uddannelsesordning og
arbejdsmarkedsydelse. Udgiften til selvvalgt uddannelse udgjorde i år 2012 i
alt 2.640.000 kr.
Jobcentrets guidelines formuleret på baggrund af drøftelse mellem Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget 9. februar 2011 giver pejlemærker for
hvordan reglerne ønskes udmøntet i Frederikssund. Retningslinjerne er vedhæftet som bilag, og angiver blandt andet, at der ydes en tidligere, længerevarende eller mere omkostningsfuld indsats end lovens minimumsrettigheder
tilsiger, når det ud fra en vurdering af den enkeltes situation forventes at føre
til en hurtigere selvforsørgelse. En fremrykket opkvalificeringsindsats ydes, når
det på baggrund af den enkelte lediges forudgående beskæftigelse og efterspørgslen på arbejdsmarkedet vurderes, at den ledige ikke igen kan finde beskæftigelse indenfor sit hidtidige område.
Blandt andet på baggrund af de mange reformer beskæftigelsesindsatsen er
underlagt, ikke mindst kontanthjælpsreformen, planlægges en proces med det
nyvalgte Byråd med henblik på en reformulering af strategier for og prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen.
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. Jobcentrets retningslinjer for bevilling af kurser til ledige drøftes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.
Susan Stauersbøl (F) var ikke til stede.

Bilag:
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Guidelines for jobcentrets aktive indsats

Journal nr.:
007379-2013

Sag nr. 25

Beskæftigelsesplan 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Byrådet godkendte 25. september 2013 Beskæftigelsesplan 2014. I den forbindelse delegerede Byrådet den endelige fastsættelse af de konkrete resultatmål til beslutning i Beskæftigelsesudvalget i december 2013.
Beskæftigelsesplanen indeholder mål og strategier på følgende områder:
•
•
•
•
•
•

Flere unge skal have en uddannelse - øget uddannelsesgrad.
Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet, færre personer
på førtidpension - fald i antal nytilkendelser.
Langtidsledigheden skal bekæmpes - fald i antallet af langtidsledige.
Kontakt og dialog med de lokale virksomheder - øget samarbejdsgrad
mellem lokale virksomheder og jobcentre.
Jobcentret som samarbejdspartner når virksomhederne rekrutterer arbejdskraft - øget medvirken ved ordinære ansættelser.
Flere i fleksjob - stigning i antal nyetablerede fleksjob.

De 4 førstnævnte er de landsdækkende Ministermål, og de 2 sidste er lokalt
ønskede mål.
I den vedtagne plan er der indarbejdet foreløbige mål, bortset fra i relation til
mål 4, hvor der fortsat mangler det statistiske materiale fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, som skal danne baggrund for fastlæggelse af det faktuelle mål.
På baggrund af den senest foreliggende ledighedsprognose og udvikling i øvrigt foreslås følgende mål:
1. Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 være på 23,5 pct. svt. en stigning på 7,2 pct. fra december 2012 til december 2014.
2. Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 41 personer
i december 2014 (rullende år) svt. et fald på 7,4 pct. fra december
2012 til december 2014.
3. 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
323 personer svarende til et fald på 10,3 pct. fra december 2012 til
december 2014.
4. Målet for samarbejdsgraden mellem de lokale virksomheder og såvel
det lokale jobcenter som øvrige jobcentre fastsættes, så udviklingen
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svarer til det ambitionsniveau Beskæftigelsesregion Hovedstaden &
Sjælland foreslår.
5. Jobcentret vil medvirke til at besætte 100 ordinære job i år 2014 svarende til en stigning på 75 pct. i forhold til 2012.
6. Jobcentret vil i 2014 etablere mindst 80 fleksjob svarende til et fald på
15 pct. i forhold til 2012.
Ad. 1: Der kan ikke løbende følges op på målet, og nuværende status kendes
dermed ikke. Målet foreslås, i mangel af et bedre bud, fastsat svarende til
regionens anbefaling.
Ad. 2: Måltallet for nytilkendelser af førtidspension er højere end måltallet i
indeværende år, hvor det er fastsat til 30 nytilkendelser. Baggrunden herfor
er, at der i år 2014 forventes en tilgang til førtidspension også fra personer,
som i år 2013 har fået tilbudt et ressorceforløb.
Ad. 3: Måltallet er fastsat ud fra den seneste ledighedsprognose, som forudsiger, at ledigheden i Frederikssund vil falde med 0,3 pct. fra december 2012 til
december 2014, og at den øgede indsats fra jobcentret vil medføre et fald i
langtidsledigheden på yderligere 10 pct. svarende til den ambition Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har meldt ud.
Ad. 4: På nuværende tidspunkt er det meldt ud, at målingen vil vise i hvor høj
grad jobcentrene (både det lokale og andre jobcentre) har konkrete aftaler
med virksomhederne i den enkelte kommune. Aftaler i form af løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlinge, jobrotationsvikarer, skånejob, fleksjob, opkvalificeringsjob, mentor og personlig assistance vil indgå i målingen. Medvirken til ordinære ansættelser indregnes ikke.
Målingen skal understøtte ønsket om mere kontakt og dialog med de lokale
virksomheder. Isoleret set er der ikke holdepunkter for, at resultaterne af beskæftigelsesindsatsen er afhængig af kvantiteten af virksomheder og disses
geografiske placering, når blot jobcentret har kontakt til et tilstrækkeligt antal
virksomheder, der ønsker at samarbejde med jobcentret, så der kan opnås det
fornødne antal placeringsmuligheder indenfor relevante brancher.
Ad. 5: Ingen bemærkninger.
Ad. 6: Målet om et fald på 15 pct. er begrundet i, at antallet af etablerede
fleksjob i 2012 var ekstraordinært højt som følge af udsigten til ikrafttræden af
nye regler 1. januar 2013. Der blev i år 2010 etableret 59 fleksjob, i 2011 45
fleksjob og i 2012 94 fleksjob. Målet for antallet af etablerede fleksjob er i
2013 fastsat til 60 fleksjob.
Bevilling:
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Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

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

Jobcenterchefen indstiller over for Beskæftigelsesudvalget, at:
1. Resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2014 fastsættes som foreslået
under punkt 1 - 6.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.
Susan Stauersbøl (F) og Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.

Bilag:
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Beskæftigelsesplan 2014 - med målfastsættelse december 2013

Journal nr.:
017141-2013

Sag nr. 26

"Virksomhedscentre generation 2" udvikling af beskæftigelsesspor i den
rehabiliterende indsats
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.
Efter ansøgning er Jobcenter Frederikssund af Arbejdsmarkedsstyrelsen og
Regionen blev inviteret til at indgå som et af i alt 23 jobcentre blandt 63 ansøgende jobcentre i det videre forløb vedrørende ”Virksomhedscentre generation
2”.
Som led i jobcentrenes implementering af førtidspensionsreformen iværksættes projektet ”Virksomhedscentre generation 2”, der skal understøtte, at personer i ressourceforløb og udsatte kontanthjælpsmodtagere får et aktivt tilbud
på en arbejdsplads og hermed et grundlag for at udvikle arbejdsevnen og et
afsæt til en fremtidig placering på arbejdsmarkedet.
Projektet bygger videre på de positive erfaringer, som Jobcenter Frederikssund
har gjort med arbejdet med vores hidtidige virksomhedscentre for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Nu sættes et nyt projekt i gang, som tilpasses
udsatte målgrupper, der i udgangspunktet har et lavt funktionsniveau og har
behov for større fleksibilitet med hensyn til fremmøde, arbejdstid, opgavevaretagelse og forløbsvarighed.
Formålet med projektet er at udvikle en model for aktive virksomhedsforløb på
ordinære arbejdspladser, og modellen skal indgå som led i den samlede rehabiliterende indsats, som er udgangspunktet for reformen af førtidspension og
fleksjob.
Det langsigtede mål med projektet er, at borgere i ressourceforløb og langvarige kontanthjælpsmodtagere kommer i job eller uddannelse. På den kortere
bane skal projektet understøtte, at målgruppen får et aktivt tilbud i et virksomhedscenter, der bringer dem tættere på et job eller uddannelse.
Målgruppen er personer i ressourceforløb og kontanthjælpsmodtagere, der har
modtaget kontanthjælp uafbrudt i minimum 2 år. Det forventes, at minimum
100 borgere i målgruppen kommer i forløb af minimum tre måneders varighed
på et virksomhedscenter i løbet af projektperioden, som løber fra januar 2014
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til januar 2016.
Konkret forventer Jobcenter Frederikssund at lave aftale med 10-12 virksomhedscentre svarende til ca. 48 løbende pladser inden for følgende fagområder:
Daginstitutionsområdet, detailhandel, kontor, lager, køkken, grønne område,
produktion, rengøring og ældreområdet. Som et væsentligt element i projektet
indgår uddannelse og kursusforløb for de 25-35 virksomhedsmentorer, som
skal støtte borgerne i målgruppen. For yderligere at styrke og kvalificere virksomhedsmentorerne afholdes der min. 4 faste netværksmøder årligt.
Den endelige projektplan er indsendt den 22. november 2013, og det endelige
tilsagn gives i december 2013 med henblik på igangsættelse af projektet primo 2014.
Bevilling:

Der er i alt afsat 32 mio. kr. til indsatsen fra § 17.46.78.10 ”Implementering af
rehabiliteringsteams”. Hvert jobcenter, der deltager i indsatsen får et tilskud til
medfinansiering af projektet. Tilskuddet består af et fast tilskud pr. jobcenter
på 825.000 kr. til at medfinansiere faste projektudgifter, såsom personale,
projektansvarlig koordinator, samt uddannelse og netværk for virksomhedsmentorer.
Herudover har hvert jobcenter fået udmeldt en maksimal ramme på 1.080.000
kr. svarende til 10.800 kr. pr. borger, der forventes at deltage i projektet, inden for hvilken jobcentret kan hjemtage tilskud for projektets aktiviteter og
resultater. Inden for rammen udløses der et månedligt tilskud på 1.500 kr. pr.
borger i målgruppen, som gennemfører et aktivt forløb på en virksomhed af
minimum tre måneders varighed. Inden for samme ramme udløses der desuden resultattilskud på 12.000 kr. pr. borger i målgruppen, der efter aktivt forløb på en virksomhed, som en del af projektet, udsluses til uddannelse, job
eller fleksjob med minimum 7 timer om ugen i minimum 13 uger.
Økonomisk vil projektet være udgiftsneutralt for kommunen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

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

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.
Susan Stauersbøl (F) og Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.
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Journal nr.:
017212-2013

Sag nr. 27

Tilbudskatalog - Sundhed, Social Service og Jobcenter
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Førtidspensions-, kontanthjælps- og den formentlig snarligt foresteående sygedagpengerefom sætter alle fokus på en styrkelse af den helhedsorienterede
og tværfaglige indsats for grupper af borgere, der har komplekse og sammensatte udfordringer.
I Frederikssund er vi bl.a. via indsatsen i "Brug for alle" og med etableringen
af rehabliliteringsteam m.m. godt på vej med at skabe større sammenhæng og
koordinering af indsatsen mellem de relevante fagområder.
Et tiltag i denne forbindelse har været udarbejdelsen af et fælles katalog over
tilbud/ydelser til borgeren som Sundhed, Social Service og Jobcenter har.
Oversigten skal i første omgang anvendes af alle medarbejdere til vejledning
af borgerne.
Tilbudsoversigten vil komme til at ligge tilgængelig for alle på intranettet og vil
via indholdsfortegnelse og stikordsregister være nem at anvende.
Tilbudskataloget er i en endnu ikke helt færdigredigeret form vedhæftet som
bilag.

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. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.
Susan Stauersbøl (F) og Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.

Bilag:
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Tilbudskatalog til BU PDF

Journal nr.:
001239-2013

Sag nr. 28

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.
Resultatoversigt.
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 juli 2013, et fald på 5% 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, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Indstilling tiltrådt.
Susan Stauersbøl (F) og Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.
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Bilag:

Resultatoversigt_Frederikssund_juli 2013
Ledighedstal_Frederikssund_september 2013
Ledighedstalkort for Østdanmark_september 2013
Jobcenterstatus - oktober 2013
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Journal nr.:
001419-2013

Sag nr. 29

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

Ingen meddelser.
Susan Stauersbøl (F) og Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.
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