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1. Lovændringer for aktiveringsindsatsen
Sagstype: Åben
Arbejdsmarkedsudvalget A
Type:
Sagsnr.: 12/3428

Sagsfremstilling
Folketinget vedtog 10-01-2012 et lovforslag, efter aftale mellem Regeringen og Enhedslisten,
om indeholder følgende to elementer:


Ophævelse af bestemmelserne om, at første ret og pligt-tilbud til unge dagpenge- og
kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal have en sammenhængende varighed på
mindst 6 måneder.



Ophævelse af bestemmelserne om ret og pligt til fuldtidsaktivering for dagpengemodtagere efter 123 ugers ledighed.

Folketinget vedtog 23-03-2012 et lovforslag, efter aftale mellem Regeringen og Enhedslisten,
der ligeledes har et todelt formål:


Varighedskravet til ret og pligt til tilbud nedsættes fra 4 til 2 uger for dagpenge- og
kontanthjælpsmodtagere.



Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, har ret og
pligt til at begynde på efterfølgende tilbud efter 12 måneders ledighed i stedet for efter
6 måneder.

Formålet med den ændrede lovgivning er at gøre beskæftigelsesindsatsen mere fleksibel for
den enkelte ledige, og samtidig forbedre kommunernes mulighed for at tilrettelægge en smidig
og individuel indsats. Endelig er målet med dele af den ovenstående lovgivning at medvirke til
en generel afbureaukratisering i forhold til regler, der omfatter snævre målgrupper, og som
ikke har en decideret beskæftigelseseffekt. I det nedenstående gennemgås de væsentligste
konsekvenser af lovændringen for borgere, administration og økonomi.
Administrationens forslag til implementering af lovændringer for aktiveringsindsats
Ophævelsen af bestemmelserne om, at første ret og pligt-tilbud til unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder, er trådt i kraft ultimo januar 2011. Det er administrationens vurdering at de ændrede
regler ikke bør medføre en reduktion i aktiveringsomfanget for hverken dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere i Høje-Taastrup. Erfaringer viser, at det er afgørende at fastholde den
unge i aktivitet, og det fremgår derfor af den vedtagne beskæftigelsesplan for 2012, at unge
under 30 i videst mulig omfang skal være i aktivitet, når det vurderes at medføre progression
mod arbejdsmarkedet.
Omvendt forventes ophævelse af bestemmelserne om ret og pligt til fuldtidsaktivering for dagpengemodtagere efter 123 ugers ledighed at medføre en reduktion i aktiveringsomfanget for
dagpengemodtagere.

Nedsættelsen af varighedskravet til ret og pligt-tilbud fra 4 til 2 uger for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, giver Jobcentret mulighed for at give tilbud af kortere varighed, såfremt
det vurderes hensigtsmæssigt. Det er dog administrationen vurdering, at der generelt er behov
for tilbud af en varighed på mere end 2 uger, såfremt det skal være muligt at skabe progression mod arbejdsmarkedet. Det fremgår derfor af beskæftigelsesplanen for 2012, at borgere,
uanset forsørgelsesydelse, enten tilbydes direkte virksomhedsaktivering, eller tilbydes et forløb
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bestående af 4 ugers for-forløb, efterfulgt af virksomhedsrettet aktivitet og/eller løntilskud. Ligeledes har Jobcentret gennemført et udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud af en varighed
på 4 uger med efterfølgende virksomhedsrettede aktiviteter, hvilket fremgår af de indgåede
kontrakter. De pågældende kontrakter kan naturligvis ændres, men det vil næppe være muligt
at implementere en halvering af aktiveringsperioden med så kort varsel. På den baggrund vurderer Administrationen at nedsættelsen af varighedskravet fra 4-2 uger ikke bør få nogen konsekvens for Jobcentrets nuværende indsats.
De ændrede regler, der foreskriver at gentagen aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere som minimum skal iværksættes 12 måneder efter seneste aktiveringsforløb (tidligere 6 måneder), forventes at få konsekvenser for aktiveringsindsatsen i Jobcentret.
Konsekvensen bliver, at de borgere der ikke viser progression i deres aktiveringsforløb, får en
længere passiv periode, end det er tilfældet i dag.
Økonomi
Administrationen forventer at bibeholde det nuværende aktiveringsniveau, som ligger over det
minimumsniveau, der fastlægges i den nye lovgivning. Det nuværende aktiveringsniveau er
fastlagt i beskæftigelsesplanen, hvilket er iberegnet i budgettet for 2012. Det er dog vigtigt at
understrege, at den nye lovgivning formentligt vil få konsekvenser for indtægterne til HøjeTaastrup Kommune (DUT-midler og bloktilskud).
I forhold til den hurtigere udfasning af reglerne om fuldtidsaktivering efter 2½ år for dagpengemodtagere har Arbejdsmarkedsstyrelsen foretaget en foreløbig beregning af de økonomiske
konsekvenser på landsplan. Beregningen viser, at lovændringen i 2012 forventes at medføre
en reduktion i aktiveringsomfanget på 800 helårspersoner på kontanthjælps- og adagpengeområdet på landsplan. Der forelægger pt. ikke beregninger på kommunalt niveau,
men et forsigtigt bud lyder på, at virkningen af ændringerne vil give færre end 10 fuldtidspersoner i Høje-Taastrup Kommune.
De økonomiske virkninger af lovændringerne for aktiveringsindsatsen forventes udmeldt i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet. Normalt vil lov- og cirkulæreprogrammet blive udsendt primo juni 2012. De økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune forventes
derfor at kunne medtages i 3. budgetopfølgning 2012, som bliver fremlagt på septembermøderækken.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
De vedtagne lovændringer, som omhandler aktiveringsindsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, forventes at medføre mere fleksible rammer til fordel for såvel ledige som
administration. Lovændringerne er imidlertid et udtryk for et minimumsniveau, som ligger under det aktiveringsniveau Byrådet har godkendt for Høje-Taastrup kommune i beskæftigelsesplanen for 2012. På den baggrund vurderer administrationen, at det i vid udstrækning er hensigtsmæssigt at opretholde den vedtagne aktiveringsindsats uafhængigt af lovændringerne på
aktiveringsområdet.
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Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1.

Jobcentret fortsat tilstræber at unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30
år aktiveres med en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder.

2.

Jobcentret tilstræber at fuldtidsaktivere dagpengemodtagere i den sidste del af den lediges a-dagpengeperiode.

3.

Jobcentret fortsat tilstræber at give tilbud af 4 ugers varighed for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

4. Jobcentret fremadrettet som minimum iværksætter den gentagne aktivering for ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 12 måneder efter seneste aktiveringsforløb (frem for 6 måneder efter seneste forløb), såfremt der ikke er udsigt til, at aktiveringen kan medføre progression.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 09-05-2012
Sag nr. 3
C ønsker sagen ændret til indstillingssag (standsningsretten).
Beslutning i Økonomiudvalget den 15-05-2012
A, B, C, F og O anbefaler
V tager forbehold
Beslutning i Byrådet den 22-05-2012
Fraværende: Ekrem Günbulut, Kemal Bektas
Godkendt.
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2. Ændrede vilkår for a-dagpengemodtagere
Sagstype: Åben
Arbejdsmarkedsudvalget A
Type:
Sagsnr.: 12/7819
Sagsfremstilling
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2012 indgik Regeringen og Enhedslisten en
række aftaler, der alle havde til formål at forbedre vilkårene for ledige a-dagpengemodtagere.
Som et væsentligt led i udmøntningen af disse aftaler har Folketinget nu vedtaget to lovændringer. I nærværende sag gennemgås den nye lovgivning med fokus på de væsentligste konsekvenser for borgere, administration og økonomi. Herunder indeholder sagen en status på de
borgere der er i risiko for at miste dagpengeretten.
Folketinget vedtog 22-03-2012 at:
·

Dagpengeperioden forlænges midlertidigt med op til ½ år for personer, der opbruger dagpengeperioden i andet halvår af 2012, dog således at den samlede dagpengeperiode ikke kan overstige 4 år.

· Prisloftet fjernes på 6-ugers selvvalgt uddannelse gældende for alle kurser til og med
erhvervsuddannelsesniveau, herunder samtlige AMU-kurser. Prisloftet vil fortsat
gælde for kurser på videregående niveau.
Formålet med lovgivningen er todelt: Den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden har til
formål at øge varslet for de ledige, der nærmer sig afslutningen af deres dagpengeperiode.
Formålet med at fjerne prisloftet er at sikre, at de faglærte, ufaglærte og ledige som har en
forældet uddannelse kan vælge en uddannelse, som kan hjælpe dem i arbejde, uden samtidig
at være begrænset af et prisloft.
Konsekvenser af den ændrede lovgivning
Dagpengeperioden blev forkortet fra 4 til 2 år under VKO Regeringen. Med den midlertidige
forlængelse af dagpengeperioden har den siddende regering valgt at forlænge den gradvise
udfasning af den afkortede dagpengeperiode. Udfasningen vil således ikke berøre nogen borgere i 2012, og kun halvt så mange i 2013 som hidtil ventet. Dermed forventes den midlertidige
forlængelse også at få den konsekvens, at der vil være en mindre stigning i antallet af dagpengemodtagere i 2012 og 2013, samt et mindre fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere inden
for samme periode.
Fjernelsen af prisloftet på 6-ugers selvvalgt uddannelse betyder, at forsikrede og fleksjobvisiterede ledige pr. 01-04-2012 kan vælge kurser som selvvalgt uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau samt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau uanset kursus-pris, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Fjernelsen af prisloftet har virkning for uddannelsesforløb, der påbegyndes efter 01-04-2012.
Lovændringerne forventes at bibringe Høje-Taastrup kommune øgede udgifter på beskæftigelsesområdet. Lovændringerne forventes ikke at få administrativ betydning i nævneværdig grad.
Status på ledige a-dagopengemodtagere med risiko for at miste dagpengeretten
Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland følger omfanget af længerevarende ledighedsforløb frem til det tidspunkt, hvor afkortningen af dagpengeperioden slår igennem. Ifølge
Beskæftigelsesregionens seneste opgørelse fra december 2011, er der i hele Østdanmark sket
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en stigning indenfor det seneste år, både hvad angår antal af personer der har modtaget dagpenge i mindst 2 år inden for de seneste 3 år og andelen i forhold til alle dagpengemodtagere.
I Høje-Taastrup var status i 3 kvartal 328 borgere, der har modtaget dagpenge i mere end 2 år
inden for de seneste 3 år, og andelen var på 20,6%.
I fjerde kvartal var antallet steget til 343 borgere, og andelen var steget til 21,7%. Det er dog
ikke givet, at dette billede er retvisende for, hvor mange borgere der rent faktisk ville miste
dagpengeretten, såfremt afkortningen allerede havde haft virkning. En række studier af netop
dagpengerettens effekt på dagpengeperioden (bl.a. arbejdsmarkedskommissionens rapport fra
2009) viser, at jo længere dagpengeretten er, desto længere bliver ledighedsperioden. Meget
tyder på, at mange ledige vil intensivere jobsøgningen og opnå beskæftigelse, når udløbet af
dagpengeretten nærmer sig.
Ifølge Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjællands opgørelse har særligt Høje Taastrup
Kommune en udfordring i forhold til antallet af personer, der overgår fra dagpenge til sygedagpenge. Ca. 28 % af de borgere, der har modtaget dagpenge i mindst 100 uger indenfor de seneste tre år, overgik i 4 kvartal af 2011 til sygedagpenge. Desværre fortæller opgørelsen ikke
noget om, hvorfor borgerne bliver syge eller hvorfor denne udfordring er større i Høje-Taastrup
set i forhold til størsteparten af kommunerne i ØstDanmark. På baggrund af beskæftigelsesregionens opgørelse har administrationen fokus på denne gruppe borgere.
Økonomi
Arbejdsmarkedsstyrelsen forventer at den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden vil
medføre at antallet af ledige dagpengeberettigede øges med ca. 3.350 helårspersoner i 2012
på landsplan. Det øgede antal dagpengemodtagere modsvares delvist af i alt ca. 1.700 færre
kontanthjælpsmodtagere i 2012.
Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen forventes det fjernede prisloft på 6-ugers selvvalgt uddannelse
på landsplan at generere en stigning i aktiviteten på ordningen på 325 helårspersoner. Samtidig forventes den gennemsnitlige enhedspris på kommunernes køb af selvvalgt uddannelse at
stige fra ca. 140.000 kr. på finansloven for 2011 til ca. 199.000 på finansloven for 2012.
De økonomiske konsekvenser for Høje Taastrup Kommune vil blive beskrevet i forbindelse
med 3. budgetopfølgning, da det forventes at DUT kompensationen kendes.
Retsgrundlag
Lovforslag nr. 91 i folketingssamlingen 2011-2012, blev vedtaget 22.03.12. Der er på den
baggrund ændret i lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden).
Lovforslag nr. 92 i folketingssamlingen 2011-2012, blev vedtaget 22.03.12. Der er på den
baggrund ændret i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 23.
juni 2011, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 153 af 28. februar 2012.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger.
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Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Administrationen vurderer, at den midlertidlige forlængelse af dagpengeperioden medfører en
mindre stigning i antallet af dagpengemodtagere i 2012 og 2013, samt et mindre fald i antallet
af kontanthjælpsmodtagere. Det vurderes relevant fortsat at have fokus på udviklingen af den
samlede gruppe af dagpengemodtagere, som er i risiko for at miste dagpengeretten. Ligeledes
vil administrationen fremadrettet have et særligt fokus på borgere der ved udløb af dagpenge
overgår til sygedagpenge.
Ligeledes vurderes det fjernede prisloft på 6-ugers selvvalgt uddannelse at generere en stigning i aktiviteten på ordningen samt i den kommunale udgift til ordningen. Det fjernede prisloft
forventes ikke på kort sigt at medvirke til faldende ledighed, til gengæld vurderer Administrationen, at fjernelsen af prisloftet giver a-dagpengemodtager og fleksjobberettigede bedre forudsætninger for at kvalificere sig til arbejdsmarkedet.
Andre relevante dokumenter
”Beskæftigelsesplan 13: Ministermål og forslag til målgrupper”. Mødesag til Arbejdsmarkedsudvalget møde i Maj 2012
”Arbejdsmarkedskommisionens forslag til, hvordan de offentlige finanser kan styrkes gennem
en øget arbejdsindsats”
http://www.amkom.dk/media/22520/2k_pixi_velfaerd_kraever_arbejde.pdf
”Status på ledighedslængde – personer med risiko for at miste dagpengeretten” Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland j.nr. 2011-0007792/kjp:
Indstilling
Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.
Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 09-05-2012
Sag nr. 5
C ønsker sagen ændret til indstillingssag (standsningsretten).
Beslutning i Økonomiudvalget den 15-05-2012
A, B, C, F og O anbefaler
V tager forbehold
Beslutning i Byrådet den 22-05-2012
Fraværende: Ekrem Günbulut, Kemal Bektas
Godkendt.
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3. Ansættelse af ny kommunaldirektør - LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 12/4910
Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2012
Fraværende: Lars Prier
Anbefales.
Beslutning i Byrådet den 22-05-2012
Fraværende: Ekrem Günbulut, Kemal Bektas
Godkendt.
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