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KL partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen

Journal nr.:
023970-2013

Sag nr. 87

Godkendelse af dagsorden
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 02. december 2014
Godkendt.
Jørgen Bech (V) var ikke til stede.
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Sager til orientering

Journal nr.:
023647-2013

Sag nr. 88

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Sagsliste vedrørende beskæftigelsesindsatsen
Forslag om ny mødedato i Vækstudvalget til tirsdag den 6. januar 2015 kl.
16.00.

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

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 02. december 2014
Vækstudvalgets møde i januar afvikles den 6.1.2015 kl. 16.00
Administrationen orienterede om status vedrørende etablering af grundforløb
fra Roskilde Tekniske Skole.
Administrationen orienterede om ansøgning om støtte til socialøkonomisk virksomhed i Frederikssund Kommune.
Jørgen Bech (V) var ikke til stede.

Bilag:
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december 2014 Vækstudvalget - sagsliste vedrørende beskæftigelsesindsatsen

Journal nr.:
021390-2013

Sag nr. 89

Status på anvendelse af nytteindsats
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 11, Virksomhedspraktik og nytteindsats
Vækstudvalget modtog på møde 4. marts 2014 en orientering om strategien
for etablering og anvendelse af pladser i nytteindsats. Som opfølgning herpå
gives en orientering om status 1. november 2014.
Nytteindsats blev indført som et redskab i beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014 udfra devisen om, at alle der kan, skal arbejde for deres ydelse. Og omvendt at personer, der ikke ønsker at arbejde, ikke kan få en ydelse.
De primære målgrupper for nytteindsats er:




Åbenlyst uddannelsesparate unge, som tilbydes nytteindsats frem til
start på uddannelse, hvis de ikke forsørger sig selv via arbejde
Jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvis de ikke via intensiv jobsøgning kommer i arbejde i løbet af de første 3 måneder
Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som har krav på 13
ugers virksomhedsvendt aktivering, f.eks. i nytteindsats

Nytteindsats kan også anvendes til uddannelsesparate og aktivitetsparate unge og til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Disse målgrupper har ofte
behov for en mere målrettet indsats, og tilbud om nytteindsats gives derfor
hovedsageligt til disse målgrupper, hvis der er tvivl om de står til rådighed for
arbejdsmarkedet.
Oprindeligt var planen at etablere 30 pladser på kommunale arbejdspladser til
brug for ledige, der kan indgå på en arbejdsplads, og 15 pladser som en samlet enhed under Vej og Park, til brug for ledige som på grund af manglende
motivation vanskeligt kan rummes på en kommunal arbejdsplads.
Status er, at der er etableret 35 pladser på kommunale arbejdspladser indenfor dagtilbuds- og ældreområdet, og der er ved at blive indgået aftale om
pladser på socialområdet. Der har været flere dialoger med de faglige organisationer omkring valg af arbejdsopgaver, og der er opnået enighed herom. De
15 pladser under Vej og Park blev fra start etableret som nytteindsats, efter
det Lokale Beskæftigelsesråd havde dispenseret for rimelighedskravet, som
regulerer forholdet mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af ansatte
på særlige vilkår.
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Det Lokale Beskæftigelsesråd trak dispensationen tilbage i maj 2014, hvorfor
tilbuddet nu er et vejlednings- og opkvalificerende forløb. Det har som konsekvens, at kommunen afholder 70 % af udgifterne til forsørgelsesydelsen mod
50 % i nytteindsats.
Der vedlægges statistik, der blandt andet viser antallet af henviste fordelt på
målgrupper. En del vælger ydelsen fra ved udsigten til at blive tilbudt nytteindsats, hvorfor tilbuddet er virksomt for flere end de, der rent faktisk modtager et tilbud. Særligt de unge gør en ekstra indsats for selv at finde arbejde og
undgå nytteindsats. De kan på grund af de relativt lave satser for uddannelseshjælp blive selvforsørgende blot ved et deltidsjob. Omvendt giver mange af
de, der rent faktisk deltager i nytteindsats udtryk for tilfredshed med at få lov
til at yde en indsats. Antallet af pladser dækker pt. behovet for at tilbyde nytteindsats.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Jobcenterchefen fremsender til orientering for Vækstudvalget.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 02. december 2014
Orientering givet.
Hans Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Statistik nytteindsats, november 2014

Journal nr.:
023763-2014

Sag nr. 90

Anvendelse af private leverandører til
beskæftigelsesfremmende aktiviteter
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats.
Jobcenteret har med virkning fra 1. november 2014 indgået nye aftaler med
fire private leverandører af beskæftigelsesfremmende aktiviteter.
Aftalerne er indgået efter en konkurrencepræget dialog med en række udvalgte aktører, og de endelige aftaler er indgået med fire leverandører på baggrund af princippet; bedst til prisen.
Denne sag fremlægges for dels at orientere udvalget om de nye tilbud, dels at
beskrive jobcenterets praksis for anvendelse af andre aktører og hvordan jobcenteret følger op og evaluerer indsatsen hos de anvendte eksterne aktører.
Jobcenteret anvender andre aktører ved tilbud om vejledning og opkvalificering og til at øge antallet af praktikpladser i private virksomheder. Anvendelsen
af andre aktører er et supplement til jobcenterets egen indsats. Jobcenteret
forestår selv iværksættelsen af broderparten af den aktive indsats og ser tilrettelæggelse og gennemførsel af aktiveringsindsatsen som sammenhængende
og integreret med myndighedsopgaven. Jobcenteret anvender ikke andre aktører til myndighedsopgaver.
Jobcenteret har igennem en årrække anvendt nogle faste leverandører af beskæftigelsesfremmende aktiviteter, som der blev indgået aftaler med i et større tværkommunalt udbud i 2010. Disse aftaler udløb i 2014 og det er valgt
ikke at forlænge dem.
På baggrund af bl.a. den ændrede lovgivning på beskæftigelsesområdet som
følge af de seneste års reformer, var der behov for at nytænke jobcenterets
anvendelse af beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Der blev derfor igangsat
en afdækning af jobcenterets behov. Undersøgelsen mundede ud i fire overordnede målgrupper, hvortil der blev defineret formål og målsætninger for de
ønskede aktive tilbud.
På den baggrund gik jobcenteret i dialog med en række leverandører, der fik
mulighed for at afgive tilbud. Tilbudsgiverne bød ind med deres løsninger på
opgaverne i forhold til de fire grupper. Vi fastsatte ikke på forhånd krav til
metoder og omfang m.m., for at opnå forskellige bud på opgaveløsninger der
har baggrund i leverandørernes kompetencer, erfaringer og resultater på området.
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Ud fra de afgivne tilbud valgtes to leverandører til hver gruppe af borgere. Der
blev valgt to leverandører for at opnå forsyningssikkerhed, sikre forskellige
tilbud til borgere og for for at have et sammenligningsgrundlag.
I bilag 1 findes en oversigt over de fire målgrupper og beskrivelser af forløbene hos hver af leverandørerne.
På mødet vil der blive udleveret informationspjecer til borgerne fra de fire
leverandører.
Udover disse hovedleverandører anvender jobcenteret også andre leverandører til borgere med særlige behov, hvor der købes enkeltpladser.
Det indgår i aftalerne, at jobcenteret fører tilsyn med indsatsen. Jobcenteret
holder kvartalsvise statusmøder med hver leverandør og kommer på tilsynsbesøg hos leverandørerne.
Alle forløb afsluttes med statusnotater, der sendes til sagsbehandlerne, til brug
for den videre indsats.
På de længerevarende forløb, for primært de aktivitetsparate, afrapporteres
der også på progression af indsatsen i forhold til målsætningerne med forløbet.
Alle deltagere på forløbene bliver i forbindelse med ophør spurgt om deres
tilfredshed med tilbuddet.
Alle leverandører leverer kvartalvis statistik over deltagerne, bl.a. afslutningsårsager, varighed, virksomhedsrettede aktiviteter m.m. samt deltagertilfredshed.
Jobcenteret får kvartalsvise effektrapporter fra Rambøll, som bl.a. opgør selvforsøgelsesgrad 4, 13 og 26 uger efter påbegyndt forløb.
På statusmøderne med leverandørerne tages der udgangspunkt i effektmålingerne, deltagertilfredsheden og øvrig statistik fra leverandørerne.
P.t. overvejes det at overgå til et andet opfølgningssystem, der kan levere
beskæftigelseseffekter, der sammenligner med andre aktørers/kommuners
indsatser, og som kan standardisere målinger af progression på forskellige
parametre hos borgerne. Progressionsmålinger er især væsentlige i forhold til
de ledige, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, og hvor der, f.eks. for
jobafklarings- og ressourceforløbs deltagere er brug for andre parametre end
beskæftigelse til at vurdere effekt.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Ingen
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling:

Jobcenterchefen fremsender til orientering for Vækstudvalget.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 02. december 2014
Orientering givet.
Hans Andersen (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Præsentation af leverandørernes forløb

Journal nr.:
023638-2014

Sag nr. 91

Mentorstøtte og inddragelse af frivillige
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 9 b: Mentorstøtte og kapitel 17 og
17 a: Ret og pligt til tilbud for modtagere af kontant- og uddannelseshjælp.
Mentorstøtte ydes efter beskæftigelseslovgivningen med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.
I forbindelse med kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014 fik
kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, som på grund af personlige
forhold ikke aktuelt er i stand til at deltage i andre beskæftigelsesrettede tilbud, ret og pligt til tilbud om mentorstøtte indtil personen bliver i stand til at
deltage i andre tilbud. Samtidig fik alle i målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen, som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, ret til mentorstøtte i op til 3
måneder forud for udskrivelsen og for en periode på mindst 6 måneder i alt.
Også i forbindelse med løsladelse efter afsoning kan der være behov for mentorstøtte.
Ud over denne anvendelse af mentorstøtte bevilges der mentorstøtte, når det
anses for nødvendigt for at fastholde deltagelse i tilbud, uddannelse eller job.
Mentorstøtte kan ydes på en arbejdsplads, og denne mulighed anvendes især i
forbindelse med samarbejdet med en række virksomheder, som har indgået
aftale med jobcentret i forbindelse med projektet: Virksomhedscenter generation 2. Virksomhederne stiller praktikpladser til rådighed for borgere, som på
grund af komplekse vanskeligheder, har behov for støtte for at kunne indgå på
en arbejdsplads. Jobcentret frikøber ordinært ansatte på arbejdspladsen til at
yde den fornødne støtte.
Som følge af kontanthjælpsreformens øgede lovkrav om mentorstøtte oprettede jobcentret 1. januar 2014 et mentorkorps med 4 fastansatte medarbejdere.
Afdelingsleder Amalie Petersen vil på mødet give en orientering om den indsats, der ydes af mentorkorpset.
Jobcentret har i år 2014 yderligere ansat en ungementor i samarbejde med
det Lokale Beskæftigelsesråd i projekt: Start og gennemfør uddannelse. Støtten er målrettet unge, der i forbindelse med en periode med offentlig forsørgelse har fået udarbejdet en uddannelsesplan. Mentoren holder kontakt med
de unge op til starten på uddannelse og i den første periode under uddannelsen, og deltager i fælles samtaler på uddannelsesstedet ved risiko for frafald.
Unge med behov for mere intensiv støtte tilbydes enten egentlig mentorstøtte
via jobcentret eller en støtte-kontaktperson fra Social- og Borgerservice.
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Pr. 1.november 2014 har ungementoren været opsøgende i forhold til 184
unge. Indsatsen indarbejdes i jobcentrets ungeindsats, når den særlige bevilling bortfalder.
Jobcentret har ikke hidtil inddraget frivillige i indsatsen. I forbindelse med
vedtagelsen af budget 2015 er der afsat midler til oprettelse af en fælles
tværgående ungeindsats, "Ungekontakten". Der ansættes en ungekoordinator,
som skal udvikle ungeindsatsen og samarbejdet på tværs. Sideløbende hermed skal ungekoordinatoren oprette et korps af frivillige mentorer, som kan
støtte unge, som ikke har behov for en professionel mentor.
I forbindelse med presseomtale af forsøg med ansættelse af økonomiske rådgivere i jobcentre, har udvalget ønsket en orientering om jobcentrets indsats
på dette område.
Mange unge har brug for hjælp til at få forstand på deres økonomi, få viden
om hvordan man opstiller et budget, om betydningen af korrekt forskudsansættelse o.l. I forbindelse med jobcentrets egne tilbud til unge indgår der derfor vejledning herom sammen med vejledning om digital kommunikation med
det offentlige, ansøgning om SU via nettet o.l. Tilsvarende indgår der krav om
at disse emner indgår, når jobcentret giver aktive tilbud via eksterne leverandører.
Mentorkorpset kan støtte med kontakt til bank for rådgivning og oprettelse af
budgetkonto. Borgere med behov for egentlig gældsrådgivning henvises til
Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning, som drives med frivillige med støtte
fra Socialministeriets satspuljemidler. Der kan borgere med lave indkomster få
gratis rådgivning via jurister, revisorer mv. både ved personligt møde på kontoret i København og via telefon eller chat.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Jobcenterchefen fremsender til orientering for Vækstudvalget.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 02. december 2014
Orientering givet.
Jørgen Bech (V) var ikke til stede.
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Sager til behandling

Journal nr.:
005727-2014

Sag nr. 92

KL partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I forbindelse med kommunens deltagelse i Kommunernes Landsforenings politiske partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen rapporterede Kommunernes Landsforening forud for Byrådets møde 29. oktober 2014 om resultaterne af den gennemførte benchmark- og interviewanalyse til belysning af
kommunens beskæftigelsesindsats.
Afrapporteringen tog udgangspunkt i nedenstående 7 temaer og gav med
udgangspunkt i kommunens styrker på områderne anbefalinger til yderligere
udvikling af indsatsen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Styrk den politiske handlekraft
Fastlæg politiske principper for indsatsen
Styrk samarbejdet med virksomhederne
Skærp den helhedsorienterede indsats
Skærp fokus på effekter og resultater
Vær bevidst om de økonomiske konsekvenser
Sæt rammer for god ledelse

I næste fase skal der i samarbejde mellem kommunen og Kommunernes
Landsforening vælges 3 hovedtemaer, hvor der arbejdes mere i dybden med
at skabe forandringer af styring og indsats. Arbejdet vil blandt andet ske på 3
workshops.






Workshop for politiske udvalg, hvor der arbejdes med den politiske
styring og samspillet mellem beskæftigelsespolitikken og andre kommunale politikområder
Workshop for ledelsesgruppen, hvor der arbejdes med en mere effektiv styring og indsats, og med hvordan politiske og administrative beslutninger omsættes i organisationen
Workshop for udvalgte medarbejdergrupper, hvor arbejdet og deltagerkredsen afhænger af de temaer, der vælges.

Der ønskes en drøftelse i udvalget af afrapportering fra Kommunernes Landsforening og det videre arbejde.
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_________________________________
Som input til den genoptagne drøftelse af afrapporteringen fra Kommunernes
Landsforening er der udarbejdet et forslag til mulige temaer for det videre
arbejde. Der vedlægges bilag til belysning heraf, ligesom plancherne fra
Kommunernes Landsforenings afrapportering nu indgår som bilag.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Indstilling til mødet den 6. november 2014:
Jobcenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Udvalget drøfter afrapporteringen fra Kommunernes Landsforening og
det videre arbejde med partnerskabet i udvalget.
----------------------------------------------Indstilling til mødet den 2. december 2014:
Jobcenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Udvalget genoptager drøftelsen af afrapporteringen fra Kommunernes
Landsforening, herunder forslaget til temaer for det videre arbejde.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Torsdag den 06. november 2014
Udvalget drøftede afrapporteringen og sagen genoptages på næste møde.
Lars Jepsen-Sølvhøj (A), Jørgen Bech (V) og Tom Lysgaard (E) var ikke til
stede.

Beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 02. december 2014
Udvalget ønsker at prioritere følgende temaer i det videre arbejde med det
politiske partnerskab:
Styrkelse af den politiske handlekraft og fastlæggelse af politiske principper
Styrkelse af samarbejdet med virksomhederne
Skærpelse af den helhedsorienterede indsats
Derudover er ungeindsatsen et væsentligt gennemgående fokusområde for
udvalget.
Hans Andersen (V) var ikke til stede.
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Bilag:

Frederikssund afrapportering - politisk partnerskab
Temaer for det videre arbejde om styring af beskæftigelsesindsatsen politisk partnerskab
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