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

Bilag:
1
2
3
4

Åben
Åben
Åben
Åben

Rettidighed: Supplement til budgetopfølgningssag
Orientering om klageregistrering 2011 på Arbejdsmarkedsområdet
Ledighedsopgørelse november 2011
LIS december for Arbejdsmarkedsudvalget

13211/12
13802/12
20229/12
22239/12
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2. Ophør af tvungen brug af anden aktør: midlertidig aftale med
Ramsdal
Sagstype: Åben
Type:
Arbejdsmarkedsudvalget A
Sagsnr.: 12/989

Sagsfremstilling
I forbindelse med finanslovsaftalen 2012 har regeringen og Enhedslisten indgået aftale om at
afskaffe tvungen brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for ledige med en lang videregående uddannelse (der er tale om en udlagt myndighedsopgave). Det landsdækkende obligatoriske udbud af indsatsen for ledige med en lang videregående uddannelse (LVU-udbuddet),
er nu opsagt pr. 01-01-2012 med 6 måneders varsel.
Kommunerne kan fortsat vælge at bruge andre aktører i indsatsen for akademikere (LVU) ved selv at indgå aftaler herom.
De ledige, der allerede er i forløb hos en anden aktør under LVU-udbuddet den 1.
januar 2012, fortsætter i forløbet hos aktøren. Der kan dog ikke være ledige i
forløb hos anden aktør, når opsigelsesvarslet på 6 måneder er udløbet.
Hvad betyder dette for Jobcenter Høje-Taastrup:
Jobcenter Høje-Taastrup har i 2011 haft ca. 30 årspladser til LVU’ erne hos anden
aktør, og en gennemgang af sagerne viser at det primært er Ramsdal, som jobcentret har gjort brug af.
Jobcenter Høje-Taastrup skal i løbet af den kommende periode tage stilling til,
om vi ønsker at indgå kontrakt med anden aktør i indsatsen for de ledige med
lang videregående uddannelse (LVU), eller om det er en indsats, Jobcentret selv
ønsker at tilrettelægge og varetage.
For at sikre indsats til denne gruppe borgere i overgangsfasen, har Jobcentret
valgt at indgå en midlertidig aftale med Ramsdal. Der lægges således op til, at
der fortsat kan henvises akademikere til anden aktør efter 23-01-2012, samt at
den midlertidige aftale, skal have en varighed på 4 måneder.
Økonomi
Der er aftalt en kontraktperiode på 4 måneder, som begynder ultimo januar
2012. Der er tale om en 4 måneders visitationsperiode, og kontrakten er på
samme økonomiske vilkår som den opsagte rammeaftale. Administrationen vil på
Arbejdsmarkedsudvalgets marts møde 2012, fremlægge sag om endelig stillingtagen til brug af anden aktør i indsatsen for ledige med lang videregående uddannelse.
Retsgrundlag
Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats; Finansloven 2012.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
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Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Jobcentret vurderer, at det er væsentligt at sikre, at borgere med en lang videregående uddannelse også i fremtiden får det rette tilbud. Da Jobcentret ikke kan nå at udvikle en ny tilbudstype, der matcher gruppens behov med startdato 23-01-2012, vurderes en midlertidig
kontrakt med Ramsdal, at være den bedste løsning. Ramsdal har hidtil varetaget opgaven på
tilfredsstillende vis, og med en midlertidig kontrakt sikres målgruppen en relevant indsats,
samtidig med at Jobcentret får mulighed for at overveje den bedste fremtidige indsats for de
ledige med en lang videregående uddannelse i Høje-Taastrup Kommune.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger
Indstilling
Administrationen indstiller, at den midlertidige kontrakt med anden aktør tages til efterretning.
Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2012
Fraværende: Kemal Bektas
Sag nr. 2
Godkendt.
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3. Afskaffelse af fattigdomsydelser
Sagstype: Åben
Type:
Arbejdsmarkedsudvalget A
Sagsnr.: 12/265
Sagsfremstilling
Den 21.12.2011 vedtog Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten et lovforslag, der afskaffer de lave ydelser i kontanthjælpssystemet, som er blevet
indført siden 2002. Samlet set dækker betegnelsen lave ydelser, også kaldet fattigdomsydelser, over starthjælp og introduktionsydelse, loft over kontanthjælp, ”500-kroners-nedsættelse”
og 225 timers reglen. I det nedenstående gennemgås de væsentligste konsekvenser af lovændringen for borgere, administration og økonomi.
Starthjælp og introduktionsydelse indebærer en særlig lav ydelse for personer, der ikke har
opholdt sig i Danmark i syv år inden for de seneste otte år, og derfor ikke har ret til at modtage kontanthjælp. Med afskaffelsen af starthjælp og introduktionsydelse, sidestilles alle borgere,
der kommer ind i kontanthjælpssystemet.
Afskaffelsen af timereglen indebærer, at ægtefæller, som begge modtager kontanthjælp, ikke
længere skal dokumentere, at de har haft 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for 12
måneder, såfremt de ønsker at bevare retten til kontanthjælp. Konsekvensen bliver at færre
borgere, kan miste retten til kontanthjælp, hvilket i princippet kan medføre en stigning i antallet af personer på kontanthjælp.
I forhold til afskaffelsen af kontanthjælpsloftet, så består ændringen i, at der ikke længere eksisterer nogen øvre grænse for, hvor meget der i alt kan udbetales i kontanthjælp, boligstøtte
og særlig støtte, når man har modtaget kontanthjælp i seks måneder i træk. Det betyder at
udgifter til boligstøtte og særlig støtte forventes at stige. Omvendt vil der formentlig samtidig

kunne spares på enkeltydelser til eksempelvis medicinudgifterne. Der er dog ikke foretaget endelige beregninger til understøttelse af denne forventning.

Arbejdsmarkedsstyrelsens skønner, at den landsdækkende effekt på økonomi og aktivitet i
2012 vil være ca. 9.270 fuldtidspersoner på landsplan i 2012 der overgår fra starthjælp og introduktionsydelse til almindelig kontanthjælp. Opgørelsen er ikke beregnet på kommunalt niveau, men et forsigtigt skøn på baggrund af Arbejdsmarkedsstyrelsens tal, vil være ca. 100
flere fuldtidspersoner på kontanthjælp i Høje-Taastrup Kommune.
Økonomi
Fattigdomsydelse
Med afskaffelsen af start- og introduktionshjælp vil den gennemsnitlige forsørgelsespris for
kontanthjælpsmodtagere stige, da relativt set flere kontant-hjælpsmodtagere nu vil få en højere ydelse. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen vil den forventede effekt på økonomien for 2012
være 491,7 mio.kr. på landsplan for både stat og kommune. Umiddelbart er det denne lovændring der har størst økonomisk betydning for Høje-Taastrup Kommune.
Timereglen
Med afskaffelsen af timereglen forventes en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere på
ca. 400 personer i 2012 på landsplan. Arbejdsmarkedsstyrelsen har herudover ikke sat økonomi på lovændringen.
Kontanthjælpsloftet
Afskaffelse af kontanthjælpsloftet forventes at betyde en samlet merudgift for både stat og
kommune på 57 mio.kr. på landsplan.
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Den økonomiske kompensation af de tre ovenstående lovændringer forventes udmeldt i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet. Normalt bliver lov- og cirkulæreprogrammet udsendt
primo juli. De økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune forventes derfor at kunne medtages i 3. budgetopfølgning 2012, som bliver fremlagt på septembermøderækken.
Retsgrundlag
L 36 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Afskaffelsen af de såkaldte fattigdomsydelser vurderes i Høje-Taastrups tilfælde, særligt at få
konsekvenser for antallet af kontanthjælpsmodtagere, som forventes at stige. Det er endnu for
tidligt, at sige noget endeligt om stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere, ligeledes er
størrelsen af den økonomiske kompensation til Høje-Taastrup kommune endnu ikke beregnet.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger
Indstilling
Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.
Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2012
Fraværende: Kemal Bektas
Sag nr. 3
Godkendt.
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4. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk
Sagstype: Åben
Type:
Arbejdsmarkedsudvalget I
Sagsnr.: 10/28972
Sagsfremstilling
Høje-Taastrup Sprogcenter bliver med jævne mellemrum kontaktet af virksomheder i kommunen med forespørgsel om danskundervisning for deres udenlandske medarbejdere. Ofte henvises til ordinær danskundervisning. Men for en del medarbejdere er det ikke muligt at følge
normal undervisning, enten på grund af meget skiftende arbejdstider, eller fordi medarbejderne har brugt deres 3-årige danskundervisningsret. For at imødegå udlændinges behov for
dansksproglig opkvalificering tilbyder Ministeriet for Børn og Undervisning Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk med henblik på, at kortuddannede udlændinge kan fastholde et arbejde
eller komme i beskæftigelse.
Kurset, der kan foregå på virksomheden eller hos udbyderen af kurset, omfatter 70 timer.
På den baggrund har Høje-Taastrup Sprogcenter i samarbejde med transportvirksomheden
DPD beliggende i transportcentret i Høje-Taastrup Kommune ansøgt og fået bevilget 3 kurser.
Formål med de 3 kurser
Deltagerne på kurserne arbejder til dagligt som lagermedarbejdere og chauffører. Formålet er
at give dem et basalt mundtligt dansk mhp. at kunne kommunikere med kunder, virksomhedens ledelse og medarbejderne imellem. Formålet er endvidere at formidle og diskutere arbejdsplads – og arbejdsmarkedsrelevante emner.
Målgruppe
Målgruppen består af 34 yngre mænd med forskellig nationalitet.
Kurserne
Kurserne på 70 timer strækker sig over perioden januar – juni 2012. Undervisningen ligger
uden for deres arbejdstid – midt på eftermiddagen, sen aften og lørdag formiddag.
Bevillingen fra ministeriet for de tre kurser lyder på: 77.654,64 kr., 73.845 kr. og 73.793,10
kr.
Samlet beløb: 225.292,74 kr.
Succeskriterier
Det forventes, at alle deltagere, der gennemfører kurset, opnår et basalt mundtligt dansk og
fastholder deres arbejde.
Økonomi
Sprogcentres budget forhøjes under et med nul kr., da projektet er fuldt finansieret med puljemidler. Udgifts- og indtægtsbudgettet forhøjes midlertidigt med 225.292,74 kr. til gennemførelse af et forløb af ”Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk” i budget 2012. Integrationsministeriets bevilling kommer til udbetaling medio 2012.
Retsgrundlag
Byrådets beslutning.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
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Information
Udsendelse af pressemeddelelse.
Høring
Integrationsrådet.
Vurdering
På baggrund af sprogcentrets erfaringer med lignende projekter (samarbejde mellem sprogcentret og virksomheder) vurderer administrationen, at der eksisterer et reelt behov for danskkurser for udenlandsk arbejdskraft med henblik på opkvalificering ift. bestemte arbejdsfunktioner og ift. fastholdelse af arbejdet.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
der gives udgiftsbevilling 225.292,74 kr. på bevilling 1010 til brug for gennemførelse af ”Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk.”
2. der gives indtægtsbevilling 225.292,74 kr. på bevilling 1010, refusion fra Integrationsministeriet til brug for gennemførelse af ”Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk.”

1.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2012
Fraværende: Kemal Bektas
Sag nr. 4
Anbefales.
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5. Deltagelse i projekt " Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med AKT vanskeligheder"
Sagstype: Åben
Type:
Arbejdsmarkedsudvalget I
Sagsnr.: 11/13472
Sagsfremstilling
Jobcenter Høje-Taastrup har i samarbejde med seks kommuner søgt Den Europæiske Socialfond om støtte til metodeudviklingsprojektet: ”Job og uddannelse for borgere på Vestegnen
med Adfærds, Kontakt og Trivsels vanskeligheder”. Projektet ledes af Brøndby og løber fra 0101-12 til 30-06-14. Den Europæiske Socialfond har nu givet tilsagn, men der forhandles dog
fortsat om det endelige niveau for effektiviteten og produktiviteten.
Jobcentret ønsker at deltage i projektet, fordi Jobcentrets sagsbehandlere og jobkonsulenter
dagligt møder borgere, som har problemer med adfærd, kontakt og trivsel (AKT). Gruppen har
typisk ingen uddannelse, og de har ofte kun ufaglært arbejde i korte perioder. Borgere med
AKT-vanskeligheder har ressourcer, men deres udfordringer gør, at de mangler redskaber til at
fastholde uddannelsesforløb og arbejde. Ligeledes oplever Jobcentrets sagsbehandlere, at de
mangler redskaber til at støtte disse borgere på deres vej til vedvarende selvforsørgelse.
Formål
Projektet har til formål at hjælpe borgere med AKT-vanskeligheder i uddannelse og/eller faglært arbejde inden for bl.a. håndværks- og servicefagene, hvor der om få år vil mangle arbejdskraft. Det er vanskeligt for de enkelte jobcentre at opbygge nok ekspertise til at kunne
hjælpe denne målgruppe, og projektet går derfor på tværs af alle 6 jobcentre i samarbejdet,
og der etableres en central enhed i Brøndby med ekspertise i AKT.
Foreløbige effektmål
På lang sigt (indenfor en 5-årig periode efter projektafslutning) vil 75 % af borgerne, opnå
permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. På mellemlang sigt (1-4 år efter projektafslutning)
forventes: 60 % at fastholde ordinære jobs, mens 50 % forventes at have gennemført et erhvervsrettet uddannelsesforløb, med efterfølgende gode jobmuligheder
Aktiviteter
De langsigtede mål forventes at kunne indfries via:
Kompetenceudvikling af medarbejderne i projektet, så der opnås større indsigt i mål
gruppens særlige behov.
Borgerne bliver opkvalificerede i et tilbud afholdt af Jobcenter Brøndby, så de bedre

kan håndtere egne problematikker og dermed bedre indgå i uddannelsesforløb og virksomheder.
Konkrete aftaler med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, så de bedre kan

rumme målgruppen.
Den centrale enhed skal lave undervisningsforløb for målgruppen og medarbejderne i projektet. Derudover skal enheden forestå tværkommunalt samarbejde og bl.a. lave fælles samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner og virksomheder på Vestegnen, så der bliver skabt
uddannelsespladser og jobs, der kan rumme målgruppens særlige behov. Der etableres en styregruppe og det tværkommunale samarbejde om målgruppen forventes at fortsætte efter støtteperioden.
Organisatoriske ændringer og indsatser
Jobcenter Høje-Taastrup forventes at oprette en indsatsgruppe bestående af en sagsbehandler,
en jobkonsulent og en social mentor. Det er Jobcentrets opgave at sørge for, at der løbende, er
visiteret ca. 35 borgere til projektet, at der afholdes Jobsamtaler med de ledige samt udarbejdes jobplaner. Derudover er det indsatsgruppens ansvar, at sikre tæt opfølgning på de ledige.
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Endelig er det indsatsgruppens rolle at sikre et efterværn, når de ledige påbegynder uddannelse eller ordinært job.
Økonomi
Projektet koster 31,2 mio. kr., og Den Europæiske Socialfond medfinansierer 15,3 mio.kr.. Høje-Taastrups medfinansiering består i afholdelsen af borgernes forsørgelsesudgifter i hele projektperioden samt aflønning af en sagsbehandler (fuld tid) og en social mentor (fuld tid) i hele
projektperioden. Sagsbehandleren udvælges blandt Jobcentrets eksisterende medarbejdere,
som i forvejen arbejder med målgruppen. Sagsbehandler aflønnes indenfor Jobcentrets ordinære lønmidler, mens den sociale mentor finansieres af budgettet til mentorer på konto 5, som
ikke belaster servicevækstrammen. Projektet forventes ikke at generere øgede udgifter til
mentorer.
HTK’s samlede indtægt er på 595.000 kr. fordelt med 212.500 kr. i 2012, 255.000 i 2013 og
127.500 i 2014. Støttekronerne fra Den Europæiske Socialfond skal finansiere indsatsgruppens
deltidsansatte jobkonsulent i hele projektperioden. Jobkonsulenten ansættes i forbindelse med
projektstart, og han/hun aflønnes på konto 5, som ikke belaster servicevækstrammen. Jobcentret vil bruge anledningen til at fastholde en medarbejder, der pt. er ansat på en tidsbegrænset ansættelse.
Det er endnu uafklaret, om afregningen finder sted, så den kan indtægtsføres samme år, som
udgiften afholdes.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Nærværende metodeudviklingsprojekt målrettet borgere med AKT-vanskeligheder i matchgruppe 1 og 2, forventes at medføre en afprøvning af relevante metoder, der skal målrette og
effektivisere indsatsen for en gruppe borgere, som er svære at nå med eksisterende tilbud og
som i praksis ofte fritages som følge af deres AKT-vanskeligheder. Projektet forventes endvidere at bidrage med et relevant aktiveringstilbud til borgere med AKT-vanskeligheder, samt til en
videreudvikling af samarbejdet mellem Vestegnskommunerne og en opkvalificering af de sagsbehandlere som arbejder med borgere med AKT-vanskeligheder.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1.
deltagelsen godkendes.
2.
Det indstilles endvidere, at der budgetteres med en samlet indtægt på 595.000 kr.,
fordelt med en indtægt på 212.500 kr. i 2012, 255.000 kr. i 2013 og 127.500 i 2014.
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Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2012
Fraværende: Kemal Bektas
Sag nr. 5
Anbefales.
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6. 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Arbejdsmarkedssudvalget
Sagstype: Åben
Type:
Arbejdsmarkedsudvalget I
Sagsnr.: 11/34213
Sagsfremstilling
I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2012, skal
der fremlægges 1. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i februar 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.
Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.
Udvalgets økonomiske resultat
Arbejdsmarkedsudvalget har i 2012 et oprindeligt budget på 425,3 mio. kr., jf. tabel 1.
Det oprindelige budget er reduceret med ca. 2,7 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober
2011, og det korrigerede budget udgør således 422,6 mio. kr. Det reducerede budget skyldes
primært udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale samt bidrag til
barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner.
Det oprindelige budget 2012 indeholdt en række tværgående besparelser (udbudsgevinster,
vilkår og besparelser på administration) samt bidrag til barselsfond og sygedagpenge, som var
placeret på en række centrale konti under Økonomiudvalget.
Efter budgetvedtagelsen lavede administrationen en fordeling på de enkelte politikområder,
hvorved det korrigerede budget ændres.
Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 440,9 mio. kr. Forbruget er skønnet på baggrund af
KL´s aktuelle prognose for efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet er imidlertid ikke en direkte indikator for udviklingen i ledigheden. På nuværende tidspunkt
er den nøjagtige forventede effekt af ny lovgivning og antallet af a-dagpengemodtagere endnu
ikke beregnet. Der vil blive fremlagt en sag, når grundlaget for de ændrede forudsætninger er
kendt for Høje-Taastrup Kommune.
Opfølgning i forhold til det oprindelige budget beskrives i 1. budget- og regnskabsprognose
2012 for Økonomiudvalget.
Tabel 1: Resultat for Arbejdsmarkedsudvalget
Politikområde
Oprindeligt Korrigeret
budget
budget
2012
2012
(netto 1.000 kr.)
Arbejdsmarked og beskæftigelse
I alt
1)

425.287

422.580

425.287
422.580
Negativt fortegn angiver et forventet mindre forbrug

Forbrug Forventet
regnskab
pr.
01.01.12 2012

Afvigelse i
fht. oprindeligt
budget

Afvigelse
i fht. korrigeret
budget

0

440.902

15.615

18.322

0

440.902

15.615

18.322

Udvalgets væsentlige afvigelser
Konjunkturerne og Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige
Forventningerne til konjunkturerne er beskrevet i Økonomisk Redegørelse fra december 2011.
De nuværende konjunkturer forventes at forsætte / forstærkes i 2012. Det skyldes blandt andet at antallet af varslinger om masseafskedigelser i Østdanmark er steget i slutningen af
2011.
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KL har udviklet en prognosemodel for beskæftigelsestilskuddet. Prognosemodellen skønner at
Høje-Taastrup Kommunes efterregulering for 2011 vil være på 10,1 mio.kr. Baggrunden for
den positive efterregulering er, at der ikke skal tages højde for den manglende rettidighed to
gange. Den endelige efterregulering af beskæftigelsestilskuddet opgøres først medio 2011, når
regnskabstal og aktivitetsoplysninger foreligger for 2011 for samtlige kommuner.
For 2012 forventes Høje-Taastrup Kommunes beskæftigelsestilskud at blive reguleret med 18,3
mio.kr. ifølge prognosemodellen. Baggrunden for reguleringen af beskæftigelsestilskuddet er
den nye ledighedsprognose, hvor landsledigheden for forsikrede ledige stiger.
Baggrunden for den forventede stigning er dels lovændringer, dels ændringer i de forventede
konjunkturerne gennem hele 2012. Herudover er Høje-Taastrup Kommunes andel af ledigheden i regionen stigende.
Den største enkeltstående lovændring i 2012 er forlængelsen af dagpengeperioden med et
halvt år for ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår af 2012. Det vurderes at lovforslaget alene betyder en øget ledighed på 30 helårspersoner i 2012 for Høje-Taastrup Kommune.
Hertil skal dog tages højde for at stigning modsvares af en forventet reduktion i antallet af
kontanthjælpsmodtagere på 15 helårspersoner.
Ny lovgivning på beskæftigelsesområdet
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne har Regeringen og Enhedslisten indgået en politisk
aftale der forventes at få betydelige indflydelse på beskæftigelsesområdet. Aftalen indeholder
en række initiativer der skal sikre mere uddannelse og færre regler for arbejdsløse. Endvidere
er stillet forslag om afskaffelse af fattigdomsydelserne på beskæftigelsesområdet (starthjælp
og 450 timers-reglen) og midlertidig forlængelse af dagpengeperioden.
A-dagpenge
For 2012 er opgørelsen af rettidighed ændret så 1 times aktiveringstilbud er tilstrækkeligt til
overholdelse af rettidigheden. I lyset heraf vil der blive udarbejdet nye beregninger for manglende rettidighed for a-dagpenge i 2012.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
De nuværende konjunkturer forventes at være uændrede eller svagt forværret i 2012. Der er
fortsat en usikkerhed i forhold til hvor meget udgifterne stiger med i 2012, og om budgettet for
2012 kan overholdes.
Udviklingen i antallet af borgere på overførelsesindkomst inden for de enkelte målgrupper følges derfor nøje med henblik på løbende tilpasninger af forventningerne til udgiftsniveauet på
beskæftigelsesområdet. For beskæftigelsesområdet er der i 2011 etableret løbende ledelsesinformation for at kunne følge udviklingen for de enkelte målgrupper.

13

Arbejdsmarkedsudvalget
8. februar 2012

Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose tages til efterretning.
Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2012
Fraværende: Kemal Bektas
Sag nr. 6
Anbefales.
Bilag:
1 Åben Uddybende bemærkninger 1 budgetopfølgning 2012 AMU
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