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1. Temadrøftelse - Arbejdsmarkedsudvalget - januar 2014
Sagstype: Åben
Type:
Arbejdsmarkedsudvalget
Sagsnr.: 13/27739

Baggrund
Introduktion til Arbejdsmarkedsudvalget - oplæg v. Jobcenterchef
På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. januar 2014 holder Jobcenterchef Dorthe Nielsen
oplæg om visioner og udfordringer på arbejdsmarkedsområdet samt orienterer om kommende
større temaer.
Oplægget vil indeholde følgende:
·

Mål i Beskæftigelsesplan 2014

·

Udfordringer på arbejdsmarkedsområdet

·

Arbejdsmarkedsområdet i tal (effekt og indsats)

·

Reformoversigt

·

Økonomi på arbejdsmarkedsområdet

·

Oversigt over politiske sager i 2014

Introduktionen er en del af Byrådshøjskolen og der tages bl.a. afsæt i budgetbemærkningerne.
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2. Godkendelse af dagsorden - Arbejdsmarkedsudvalget - 14-012014
Sagstype: Åben
Type:
Arbejdsmarkedsudvalget
Sagsnr.: 13/27739

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden 14-01-2014
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3. M - Meddelelser - Arbejdsmarkedsudvalget - Januar 2014
Sagstype: Åben
Type:
Arbejdsmarkedsudvalget M
Sagsnr.: 13/27739

Bilag:
1 Åben Offentliggørelse af beskæftigelsesplan

285191/13

4

Arbejdsmarkedsudvalget
14. januar 2014

4. I - Tilskud til fleksjobambassadører - AMU
Sagstype: Åben
Type:
Arbejdsmarkedsudvalget I
Sagsnr.: 12/27805

Baggrund
Som led i finanslovsaftalen for 2013 er der afsat midler til, at kommunerne kan ansætte fleksjobambassadører i perioden 2013-2015.
Fleksjobambassadørerne skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige, der er visiteret til
et fleksjob. Ambassadørerne skal via opsøgende arbejde overfor virksomheder, bidrage til at
personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, får ansættelse og fastholdes i et fleksjob.
Høje-Taastrup Kommune modtager et tilskud på 1,5 mio. kr. for perioden 01-01-2014 til 3112-2014. Høje-Taastrup Kommune har modtaget et tilsvarende beløb i 2013.
Da dette er en tillægsbevillingssag oversendes sagen til godkendelse i Byrådet.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at der til budget 2014 gives en indtægtsbevilling på -1.500.000 kr. (statstilskuddet) og en udgiftsbevilling 1.500.000. kr.
Sagsfremstilling
Høje-Taastrup Kommune anvender midlerne til at styrke den eksisterende indsats for borgere,
der er visiteret til et fleksjob. Tilskuddet er målrettet følgende opgaver:
• Informere virksomheder om den nye fleksjobordning
• Være opsøgende over for nye jobmarkeder, hvor det er muligt at etablere fleksjob i få timer
• At klæde ledige fleksjobvisiterede på til selv at være aktive i jobsøgningen
• At skabe kendskab til fleksjob og den lokale indsats for ledige fleksjobvisiterede i egen organisation
• At formidle kontakt mellem virksomhed og ledig fleksjobvisiteret
• At bistå virksomheder med at udarbejde job og funktionsbeskrivelse til fleksjobbet og aftale
skånehensyn
Økonomi
Tilskuddet udbetales årligt bagud på baggrund af et revisorpåtegnet regnskab.
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