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1. Meddelelser - marts
Sagstype: Åben
Type:
Arbejdsmarkedsudvalget M
Sagsnr.: 11/33631

Bilag:
1 Åben Revisionens gennemgang af 10 førtidspensionssager

46232/12

2 Åben Ledighedsopgørelse december 2011

42571/12

3 Åben Kommuner indgår partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri om praktikpladser og jobmuligheder

65091/12

4 Åben Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole,
Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune

65087/12
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2. Ophør af tvungen brug af anden aktør i indsats for ledige med
lang videregående uddannelse
Sagstype: Åben
Type:
Arbejdsmarkedsudvalget A
Sagsnr.: 12/3428

Sagsfremstilling
På februar mødet orienterede administrationen Arbejdsmarkedsudvalget om afskaffelsen af det
landsdækkende obligatoriske udbud af indsatsen for ledige med en lang videregående uddannelse (LVU-udbuddet). Ved samme lejlighed indstillede administrationen, at der skulle indgås
en midlertidig aftale med Ramsdal (anden aktør), for at sikre Jobcentret mulighed for at undersøge mulighederne i forbindelse med en eventuel hjemtagelse af denne myndighedsopgave
(sagsbehandling).
Administrationen har nu foretaget en afvejning af fordele og ulemper i forbindelse med en
eventuel hjemtagelse af indsatsen for LVU´erne. I det nedenstående skitseres de væsentligste
begrundelser for, at Jobcentret også fremadrettet anbefaler at udlægge indsatsen for LVU´erne
til anden aktør.
Jobcentret har i 2011 haft ca. 50 fuldtidspersoner med en lang videregående uddannelse. Der
er således tale om en forholdsvis lille målgruppe, som dog kræver en specialiseret indsats, der
er tilpasset de muligheder og barrierer, som gør sig gældende for denne gruppe ledige. Ramsdal og andre eksterne aktører har lang erfaring med at gennemføre en relevant beskæftigelsesrettet indsats for gruppen af LVU´ere. Omvendt er der intet, der hindrer Jobcentret i at varetage opgaven på samme niveau som de eksterne udbydere, hvorvidt effekten ligefrem ville
blive højere i forbindelse med en hjemtagelse, er der dog pt. ikke belæg for at udtale sig om.
Til gengæld er det klart, at de umiddelbare økonomiske konsekvenser af en hjemtagelse vil
være negative. Så længe indsatsen for LVU´erne er udliciteret, finansieres indsatsen såle-

des på konto 5, mens en hjemtagelse vil kræve at indsatsen i stedet finansieres på konto
6, som belaster servicevækstrammen. Dertil kommer, at det beskedne antal ledige
LVU´ere i Høje-Taastrup ikke kan finansiere en ekstra stilling i Jobcentret, hvorfor en
hjemtagelse vil medføre større sagsstammer samt udgifter forbundet med etableringen af
en ny indsats og omlægning af eksisterende arbejdsgange.
Da der er tale om en indsats til under 500.000 kr. årligt, er indsatsen for Høje-Taastrups ledige
LVU´er ikke omfattet af EU"s udbudsregler. Jobcentret forventer fremadrettet at benytte
Ramsdal som anden aktør i forbindelse med kontaktforløb for ledige LVU’er.
Økonomi
Jobcentret betaler pt. 11.800 kr. pr. år pr. ledig LVU´er ved forløb via anden aktør. Selve udgiften til aktivering påhviler udelukkende anden aktør, og prisen for forløb ved anden aktør
indbefatter således både aktiveringsforløb og afholdelse af lovpligtige samtaler. Herudover er
der en finansieringsordning, hvor der udgår bonusbetaling. Såfremt indsatsen hjemtages forventes udgiften ca. at være den samme.
Retsgrundlag
Finansloven 2012
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
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Information
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Det er administrationens vurdering, at ulemperne forbundet med en hjemtagelse er større end
fordelene. Det skyldes først og fremmest, at en hjemtagelse forventes at belaste den kommunale økonomi, samtidig med at den vil forøge størrelsen af Jobcentrets i forvejen betragtelige
sagsstammer. Så længe der ikke foreligger evidens for, at effekten forøges, såfremt indsatsen
for LVU´erne hjemtages, anbefaler administrationen derfor, at Høje-Taastrup kommune undlader at hjemtage indsatsen.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger
Indstilling
Administrationen indstiller, at Jobcentret fortsat udlægger indsatsen for ledige med en lang videregående uddannelse i Høje-Taastrup Kommune til anden aktør.
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3. Status på beskæftigelsesplanen 2011 - 4 kvartal
Sagstype: Åben
Type:
Arbejdsmarkedsudvalget A
Sagsnr.: 11/9570
Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget orienteres hermed om den fjerde og sidste status på de 11 mål, som
beskæftigelsesplanen for 2011 omfatter. Status er baseret på opgørelser over december 2011 i
jobindsats.dk.

Mål i Beskæftigelsesplan 2011

Status pr. 4 kvartal

Mål 1:

Status pr. 4. kvartal 2011:

Den gennemsnitlige månedlige udvikling i
forsørgede fuldtidspersoner (sum af dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension) i fht. året før, skal være bedre end
den tilsvarende udvikling for gennemsnittet
i klyngen.

Jobcenter HTK har i december 2011 haft et
fald 2% point sammenlignet med december
2010. Gennemsnittet af klyngen, viser samme
udvikling med et fald på 2% point.
Udviklingen følger ikke målsætningen

Mål 2 (Ministermål):

Status pr. 4 kvartal 2011:

Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse
(arbejdskraftreserven) skal begrænses til
1.196 personer (antal berørte personer i
ledighed og aktivering) i december 2011,
svarende til en stigning på 0,8 pct. fra december 2009 (1.187) til december 2011.

I december 2009 bestod arbejdskraftreserven
af 1207 ledige og i december er tallet 1413.
Stigningen er dermed på 17,06%.
Ved fastsættelsen af mål havde Jobcentret
kun meget få data til rådighed vedrørende udviklingen i arbejdskraftreserven. Der var ikke
udarbejdet prognoser på jobcenterniveau, og
relevante tal blev først tilgængelige på Jobindsats i jan. 2011. Administrationen valgte derfor at tage udgangspunkt i Beskæftigelsesregionens opgørelse, men da de nyeste tal fra
Beskæftigelsesregionen er fra andet kvartal
2010 kan udgangspunktet ikke fastholdes. I
stedet anvendes tal fra Jobindsats december
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2009 som udgangspunkt.
Udviklingen følger ikke målsætning
Mål 3 (Ministermål):

Status pr. 4 kvartal 2011:

Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 1093 personer
(fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i
december 2011, svarende til en stigning på
40 pct. fra december 2009 (779) til december 2011.

I 4. kvartal 2011 er 877 unge fuldtidspersoner
på offentlig forsørgelse. Udgangspunktet er
807, og dermed er der tale om en stigning på
8,6%
Administrationen har taget udgangspunkt i
Beskæftigelsesregionens opgørelse fra 2009,
men da de nyeste tal fra Beskæftigelsesregionen er fra andet kvartal 2010 kan udgangspunktet ikke fastholdes. I stedet anvendes tal
fra Jobindsats.
Udvikling følger målsætning

Mål 4 (Ministermål): Antallet af personer på
permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal
begrænses til 2.516 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til en
stigning på 3,6 pct. fra december 2009
(2.428) til december 2011.

Mål 5 (Ministermål): Antallet af ikkevestlige indvandrere og efterkommere på
offentlig forsørgelse skal begrænses til
1.647 personer (fuldtidspersoner i ledighed
og aktivering) i december 2011, svarende til
en stigning på 1,9 pct. fra december 2009
(1.616) til december 2011.

Status pr. 4 kvartal 2011:
I december i 2011 er tallet 2379 fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 2,1 % set i
forhold til december 2009.
Udvikling følger målsætning

Status pr. 4 kvartal 2011.
De fleste tal efterjusteres i månederne umiddelbart efter deres offentliggørelse på Jobindsats. Det betyder i dette tilfælde, at det rigtige
tal for dec. 2009 er 1655 (fuldtidspersoner i
ledighed og aktivering).
Tallet er i december 2011 steget til 1850, og
der er således tale om en stigning på 12,3 %.
Udvikling følger ikke målsætning

Mål 6: Flere i job: Jobcentret skal i de tilfælde, hvor:

Status pr. 4. kvartal 2011:
Kontant og starthjælp over 30 år:
Jobcentret har opnået en bedre placering, og
målsætningen er indfriet.

·

placeringen ikke er tilfredsstillende,
opnå en bedre placering eller have
en bedre udvikling end gennemsnittet i klyngen

Kontanthjælp under 30 år:
Målsætning er ikke indfriet og udvikling og
placering er dårligere end gennemsnittet af
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·

placeringen er tilfredsstillende, fastholde placeringen på de udvalgte
målgrupper i forhold til antallet af
fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Med tilfredsstillende menes samme eller
bedre placering end Jobcentrets placering i
Januar 2010.

Mål 7: Hurtigere i job: Jobcentret skal i de
tilfælde, hvor:

klyngen.
Dagpenge under og over 30 år:
Målsætning er ikke indfriet. Placering er dårligere end gennemsnittet af klyngen, mens udviklingen er bedre end gennemsnittet af klyngen.
Sygedagpenge:
Målsætning er indfriet. Placering er den samme som gennemsnittet af klyngens mens udvikling er bedre end gennemsnittet af klyngen.
Ledighedsydelse:
Målsætning er ikke indfriet. Jobcentret har et
bedre niveau og en dårligere udvikling end
gennemsnittet af klyngen.

Status pr. 4. kvartal 2011:

Kontant- og starthjælp over og under 30 år:
Målsætning er ikke indfriet. Placering og udviklingen er dårlig set i forhold til gennemsnittet af klyngen

·

placeringen ikke er tilfredsstillende,
opnå en bedre placering eller have
en bedre udvikling end gennemsnittet i klyngen

·

placeringen er tilfredsstillende, fastholde placeringen på de udvalgte
målgrupper i forhold til den gennemsnitlige varighed (løbende) på forløb
sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Dagpenge under 30 år:
Målsætning er indfriet. Placeringen er dårligere end gennemsnittet af klyngen mens udviklingen er bedre.

Med tilfredsstillende menes samme eller
bedre placering end Jobcentrets placering i Januar 2010.

Dagpenge over 30 år:
Målsætning er delvist indfriet. Placeringen er
dårligere end gennemsnittet af klyngen mens
udviklingen er bedre.

Sygedagpenge:
Målsætning er indfriet. Placering og udvikling
er bedre end gennemsnittet af klyngen.

Ledighedsydelse:
Målsætning er delvist indfriet. Placering er
dårlig set i forhold til gennemsnittet af klyn-
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gen, men udviklingen er bedre.

Mål 8: Fastholdelse i job: Jobcentret skal i
de tilfælde, hvor:

·

placeringen ikke er tilfredsstillende,
opnå en bedre placering eller have
en bedre udvikling end gennemsnittet i klyngen

· placeringen er tilfredsstillende, fastholde placeringen på de udvalgte målgrupper i forhold andelen i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb sammenlignet med tilsvarende
periode året før.

Med tilfredsstillende menes samme eller
bedre placering end Jobcentrets placering i
Januar 2010.

Status pr. 4. kvartal 2011:

Kontant- og starthjælp over og under 30 år:
Målsætning er indfriet. Placeringen og udvikling er bedre end gennemsnittet af klyngen.
Dagpenge under 30 år:
Målsætning er indfriet. Placering er dårlig set i
forhold til gennemsnit af klynge, men udviklingen er bedre.
Dagpenge over 30 år:
Målsætning er delvist indfriet. Placering er
dårlig set i forhold til gennemsnit af klynge,
men udviklingen er bedre.

Sygedagpenge:
Målsætning er indfriet. Placering er bedre end
gennemsnittet af klyngen og udviklingen er på
niveau med gennemsnittet af klyngen.
Ledighedsydelse:
Målsætning er ikke indfriet. Placering og udvikling er dårlig sammenlignet med gennemsnittet af klyngen.

Mål 9: Mindst 80 pct. af virksomhederne,
som Jobcentret samarbejder med, oplever
at Jobcentret leverer en tilfredsstillende service i forhold til arbejdsfastholdelse/sygefravær og handicapkompenserende
ydelser.

Målingen udgår, da Arbejdsmarkedsudvalget
har valgt ikke at fortsætte den årlige virksomhedstilfredshedsundersøgelse.

Mål 10: Mindst 85 pct. af virksomhederne
oplever, at Jobcentrets hjælp i forhold til
administrative byrder i forbindelse med oprettelser af beskæftigelsestilbud (forskellige
ordninger og aftaler) er tilfredsstillende.

Målingen udgår, da Arbejdsmarkedsudvalget
har valgt ikke at fortsætte den årlige virksomhedstilfredshedsundersøgelse.
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Mål 11: Andelen af Jobcentrets ledighedsberørte (arbejdsmarkedsparate), der varetages af andre aktører, er i 2011 på 1,6 pct

Status pr. 4. kvartal 2011:

Andelen er 1,4 pct.
Udviklingen følger ikke målsætning

Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Vurdering af målopfyldelse i forhold til de enkelte ydelsesområder er sammenfattet i nedenstående tabel:
Ydelse/målsætning

Flere i job

Hurtigere i
job

Fastholdelse i job Ministermål

A-dagpenge under 30 år
A-dagpenge over 30 år
Kontant- og starthjælp under 30 år
Kontant- og starthjælp over 30 år
Sygedagepenge
Ledigehedsydelse
Offentligt forsørgede under 30 år
Arbejdskraftreserven
Permanente forsørgelsesordninger (ledighedydelse, førtidspension og fleksjob)
Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på
offentlig forsørgelse
Forsørgede fuldtidspersoner

Glad smiley= Målsætning opnået
Neutral smiley= Målsætning delvist opnået
Sur smiley= Målsætning ikke opnået
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Som det fremgår af ovenstående går det godt i forhold til målsætningen på sygedagpengeområdet, og det går bedre på såvel A-dagpengeområdet og kontanthjælpsområdet set i forhold til
de tre første kvartaler i 2011. Administrationen vurderer fortsat at udviklingen i andelen af unge under 30 på offentlig forsørgelse, samt antallet af voksne over 30 på start- og kontanthjælp
eller A-dagpenge, er bekymrende. Udfordringerne på disse områder er store, og Jobcentret har
som tidligere beskrevet, derfor iværksat en række initiativer.
I forbindelse med det igangsatte projekt ”I Fokus” arbejdes der med at øge kvaliteten af den
tværgående indsats for at styrke en sammenhængende, effektiv indsats for den enkelte unge.
I forhold til straksaktiveringsprojektet for unge nyledige i matchgruppe 1, der vurderes i stand
til at påtage sig et arbejde/uddannelse, men undlader at gøre det, så er status følgende. Siden
projektets start og frem til medio februar 2012, har 68 enkeltpersoner været indskrevet på
projektet (21 af personerne har været indskrevet flere gange og det samlede deltagerantal er
derfor 89). Ud af de 68 enkeltpersoner er 14 personer fortsat tilknyttet projektet og 54 personer ude af projektet igen. Af de unge der ikke længere er tilknyttet projektet, er ca. 35% i ordinær beskæftigelse, 4% er i deltidsbeskæftigelse, 9% er under uddannelse, 15% er fraflyttet
og 1,5% er ikke berettiget til ydelse.

Antal
Andel

Ordinær fuld‐
tids beskæfti‐
gelse
19
35%

ordinær
Under ud‐
deltids
dannelse
beskæftigelse

Fraflyttet

Ikke be‐
rettiget til
ydelse

Anden aktivitet
(fortsat på
knt.hj)

Anden ydelse
(syge‐ eller a‐
dagpenge)

praktik
(fortsat på
knt.hj)

I alt

2

5

8

1

8

8

3

54 pers

4%

9%

15%

1,50%

15%

15%

5,50%

100%

Samlet set har ca. 50% af de 68 personer, der har været indskrevet på projektet valgt at frasige sig kontanthjælpen, og i stedet påtage sig ordinær beskæftigelse, starte uddannelse eller
flytte. Ud af de 54 personer, der ikke længere er tilknyttet projektet er ca. 65% ikke længere
på offentlig forsørgelse.
Det er administrationens vurdering, at ovenstående aktiviteter er effektive i den nuværende
situation. Samtidig er der opmærksomhed på, at fokus på de ledige kontant- og dagpengemodtagere fortsat skal øges.

Indstilling
Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.
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