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1. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens generelle kommentarer til høringssvarene
Indledningsvis gives der et generelt svar på de temaer, der går igen i de fleste høringssvar. Herefter
kommenteres de høringssvar, der har synspunkter eller forslag, der ligger udover dette.
Den overordnede model:
Fælles for alle høringssvar er, at man som udgangspunkt anerkender det fornuftige og logiske i den nye
struktur, der af flere fremhæves som værende enklere og mere overskuelig for borgeren.
Kommentar:
Det er positivt at medarbejderne bakker op om den foreslåede struktur, og at man er indstillet på at
videreføre det gode arbejde, der er foregået hidtil i den gamle struktur.
Processen:
Rigtigt mange høringssvar efterlyser en detaljeret tidsplan og spilleregler for processen i forhold til
omplacering af ledere, placering og fordeling af medarbejdere. Herunder pointeres det, at det er vigtigt
med åbenhed og at medarbejderne hurtigst muligt inddrages i processen.
Der er i flere af høringssvarene konkrete forslag til processen.
Kommentar:
Både reformen og sænkningen af driftsloftet er to meget store øvelser, der skal gennemføres. Vi afventer
politisk godkendelse af strukturen i Byrådet, men så snart dette er afklaret vil der gå en proces i gang,
omkring placering af den enkelte medarbejder. Medarbejderne vil få lejlighed til at ønske i forhold til
fremtidig arbejdsområde. De i øvrigt mange gode konkrete forslag til processen, der ligger i høringssvarene
vil indgå i dette arbejde.
Det hidtidige informationsniveau via nyhedsbreve roses, og der vil i næste uge følge et nyhedsbrev, der
beskriver processen for ledere og medarbejdere.
Uddannelse
Flere af LMU-erne peger på uddannelse, som et vigtigt element for medarbejdere, der får nye
arbejdsområder.
Kommentar:
Forvaltningsledelsen er enig i at uddannelse bliver meget vigtigt, og for alle medarbejdere. Reformen er så
gennemgribende, at alle i princippet får nye arbejdsområder, i det vi på en lang række områder skal til at
arbejde anderledes
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2. Høringssvar og bemærkninger samt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kommentarer

2.1. FMU (afventer møde d. 22.11.2013 – svar medbringes på udvalgsmødet)
Arne Lund Kristensen gennemgik processen ifm. kontanthjælpsreformen. I AMU-Social og AMUJobcenter
er der synlig opbakning hertil, og man ser reformen som en logisk struktur ilt. borgerne.

Ift. MED påpeges vigtigheden af, at der bliver en ordentlig proces i relation til de konsekvenser, reformen vil
få for de implicerede medarbejdere, herunder ønskerunder, kriterier såfremt ønsker ikke kan opfyldes samt
tidsplan. Endvidere er man godt på vej til at have fundet løsninger ift. de fysiske rammer.
Direktøren informerede om, at Magistraten har besluttet, at Beskæftigelsesudvalget skal afvente
behandling af de punkter (pkt. 4, 5 og 6), der omhandler tilpasning af udgifterne på aktiveringsrammen
(svarende til 23 mio. kr), indtil finanslovens bestemmelser om nedsættelse af driftsloftet på
beskæftigelsesområdet er vedtaget.
FMU drøftede Indstillingen med bemærkning fra Lotte Kjøbeløv til s. 7, under Fastholdelse af det
nuværende Jobcenter og Socialcenter integration, at det forbliver på Kastetvej. Endvidere påpeges
det, at afsnittet vedr. fastholdelse af et samlet Ydelses- og Socialcenter får en redaktionel bearbejdning.
Lone Petri bemærkede, at det ser ud til at processen er lykkedes rigtig fint med involvering af
medarbejderne.
Rene Zimmer påpegede faldgruben i at sammenkoble myndigheds -og mentordelen.
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2.2. AMU-Jobcenter Aalborg
Behandlet på møde den 31.10.2013
Høringssvar:
Arne omdelte og gennemgik notat med kommentarer til høringssvarene. Notatet sendes ud med referatet.
AMU drøftede høringssvarene og tog kommentarerne hertil til efterretning.
AMU bakkede op om indstillingen og gav udtryk for, at der er tale om en mere enkel og overskuelig
organisering ift. ny lovgivning.
Der peges samtidig på et behov for en snarlig udmelding i forhold processen for omplacering af ledere og
medarbejdere. Det er bl.a. vigtigt, at relevante medarbejderes (dvs. de medarbejdere på
kontanthjælpsområdet, som arbejder på enheder, hvor opgaverne fremover omflyttes til flere forskellige
enheder) får mulighed for at formulere sit ønske til nyt arbejdsområde.
AMU understregede desuden vigtigheden i, at medarbejderne skal inddrages i den videre proces med
udmøntningen af de mange ændringer.
En del af en god proces for medarbejdere og ledere er, at det er vigtigt at få sagt ordentligt farvel til det
”gamle” for at kunne sige goddag til det ”nye”. Per henviste til bogen ”Når vi flytter sammen”. Bogen kan
findes her: ”Når vi flytter sammen”.
Ulla spurgte ind til, om der skal laves en ny klimamåling til næste år som grund for en ny psykisk APV. Dette
undersøges p.t.
Kommentar:
•

Enig i betragtningerne - Der henvises til de generelle bemærkninger på side 3.
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2.3. LMU i jobcentret
2.3.1. Job- og Vejledningscenteret
Behandlet på møde den 22.10.2013
Høringssvar:
Generelt synes LMU at det er et rigtigt godt stykke arbejde, der er lavet af arbejdsgrupperne og den
organisering som foreslås ser rigtig spændende ud.
Ift. Virksomhedservice står der skrevet at de skal have husfælleskab med Jobhuset. Tilbagemeldingerne på
LMU er, at for at få et bedre samarbejde, vil det være en god ide at samle de to afdelinger under en fælles
ledelse. Det vil samtidig være i god tråd med den strammere driftsøkonomi, hvor der bliver yderligere brug
for private løntilskudspladser som aktivering.
Ift. Virksomhedsservice gives der udtryk for, at det er glædeligt at der i forbindelse med
kontanthjælpsrefomen, beskæftigelsesministerens mål for 2014, Aalborg kommunes beskæftigelsesplan for
2014 og udkastet til virksomhedsstrategien for Jobcenter Aalborg lægges op til, at der skal være mere fokus
på virksomhedernes behov, at virksomhedsservice skal prioriteres, at der skal være en tættere og styrket
dialog med virksomhederne og at antallet af virksomhedsplaceringer skal øges. Det er glædeligt fordi det er
indsatser, der i dag arbejdes konkret med i Job- og vejledningscenteret og som giver rigtigt gode resultater
for de ledige og for virksomhederne. Dog skal fokus være på dimensioneringen ift. en øget indsats på
området, jf. de føromtalte reformer/mål/strategier.
LMU mener at nedenstående notat bør konkretiseres som følgende.
”Virksomhedsservice skal være indgangen for alle virksomheder, der har behov for bistand fra jobcenteret,
og som ikke i forvejen har en kontaktperson i en aktuel sag ved jobcenteret.”
I afsnittet ”Særlig om jobkonsulenter”, mener LMU at der er brug for en nærmere præcisering af den
fremtidige placering af jobkonsulenterne med virksomhedsrettet indsats.
Kommentar:
Der lægges ikke op til at samle Jobhuset og Virksomsservice under en leder, da virksomhedsservice skal
betragtes som et særligt strategisk prioriteret område.
De konkrete snitflader mellem de forskellige virksomhedskonsulenter og virksomhedsservice skal
efterfølgende aftales og de kommentarer, som LMU har til notatet kan indgå i drøftelserne om dette.
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2.3.2. LMU i Job- og Virksomhedscentret
Behandlet på møde den 23.10.2013
Høringssvar:
LMU i Job- og Virksomhedscentret har på møde d. 23. oktober 2013 drøftet
indstillingen vedr kontanthjælpsreformen - den fremtidige organisering.
LMU har følgende kommentarer til indstillingen:
•
•

•
•

Den fremtidige organisering er logisk og lettere for borgerne at finde rundt i
Vi forventer, at processen frem til, at alle hjørner af den ny struktur er faldet på plads vil være
ret langvarig. Det indebærer utryghed og frustrationer hos medarbejderne. Derfor er det
vigtig, at der i den kommende tid er størst mulig åbenhed og et højt informationsniveau til
medarbejderne
Det er væsentligt, at medarbejderne inddrages så tidligt og så meget som muligt i den interne
organisering, planlægning og fastlæggelse af arbejdsgange i de fremtidige huse
Det er væsentligt, at medarbejderne orienteres så tidligt som muligt om ressourcefordelingen
mellem husene, de fysiske placeringer og den kommende ledelse

Kommentar:
•

Enig i betragtningerne - Der henvises til de generelle bemærkninger på side 3.

2.3.3. LMU – Jobcenter Centrum
Behandlet på møde den 11-10-2013
Høringssvar:
Der er overvejende en positiv indstilling til de foreslåede ændringer, men der er nogle spørgsmål og
kommentarer.
En del spørgsmål vedrører detaljer i den fremtidige organisering. Det er drøftet, og der er henvist til, at det i
indstillingen fremgår, at der senere skal arbejdes med organisering i de enkelte afdelinger og her forventes
at medarbejderne inddrages. Erfaringer med tidligere organisationsændringer, tidligere kendte processer
for fremtidig placering, hvordan man arbejder med at skabe en ny fælles organisering, arbejdsgange, kultur
m.v. er drøftet.
Uklarheder i indstilling:
•
•
•

Placering af jobkonsulenter i Sygedagpengehuset er ikke nævnt
Hvor placeres under 30 årige med erhvervskompetencegivende uddannelse, som er
aktivitetsparate?
Fortsætter en revalideringssag i den afdeling, hvor den bevilges?
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Fordele og ulemper – kort:
•

•

Fordel for borgerne – intet rådgiverskift ved flytning – mere overskuelig, færre indgange og
organisering – bedre navne til afdelingerne - bedre faglig og tværfaglig helhedstænkning via
f.eks. placering af mentor – at udbetaling og jobcenter er samme sted (i muligt omfang)
Fordel for medarbejdere - større enheder – mindre sårbarhed – klarere snitflader – mulighed
for specialisering (både fordele og ulemper) – godt at være tæt på samarbejdspartnere i f.eks.
udbetaling og mentorer.

Forslaget giver god mening i forhold til kontanthjælpsreformen, og det er derfor let at se formålet med
ændringerne, men selve omlægningen vil i en periode give usikkerhed. Der er tale om en omfattende
omlægning, som vil kunne betyde noget for omsætningen i en i øvrigt travl tid p.g.a. diverse reformer og
lovændringer.
Anbefalinger:
•
•
•
•

Geografisk central placering er vigtig for borgerne
Høj kvalitet i lokaler med enkeltmandskontorer og flugtveje
Høj grad af medarbejder inddragelse og indflydelse på planlægningen for de nye afdelingers
organisering m.v.
Høj grad af tilgængelighed og nærhed til ledere og faglige koordinatorer d.v.s. tilstrækkeligt
antal

Forslag til proces for omplaceringer:
•
•
•
•
•

Ledere og geografisk placering er kendt inden omplacering.
Man følger nuværende fagområde
For de medarbejdergrupper, der ikke fuldt ud kan være omfattet af ovenstående – sekretærer,
jobkonsulenter – kontanthjælpsrådgivere får man en mulighed for at ønske fremtidig placering
Der skal tages hensyn til afdelingens bæredygtighed også i løbet af 2014 indtil hele
omorganiseringen er gennemført.
Man skal have de fornødne kompetencer til de opgaver man skal udføre

Kommentarer:
•

•
•

•

Enig i betragtningerne om proces. Alle medarbejdere, der sidder i enheder, der skal deles, får
lov til at ønske i forhold til fremtidig placering. Der henvises til de generelle bemærkninger på
side 3.
I forhold til spørgsmålet om placering af jobkonsulenter i Sygedagpengehuset, vil dette ske.
I forhold til spørgsmålet om, Hvor under 30 årige med erhvervskompetencegivende
uddannelse, som er aktivitetsparate skal høre? Disse skal være i Job- og aktivhuset. De er
kontanthjælpsmodtagere ikke uddannelseshjælpsmodtagere, de har en uddannelse – men
skal have hjælp til afklaring af de problemer – som gør at de ikke kan udnytte uddannelsen til
at komme i job. Når disse problemer er afklaret er fokus igen at få dem i job evt. via Jobhuset.
Fortsætter en revalideringssag i den afdeling, hvor den bevilges? Ja – det gør den.
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2.3.4. LMU Jobcenter Integration
Behandlet på møde den 23.10.2013
Høringssvar:
Drøftelse af indstilling vedr. kontanthjælpsreformen – den fremtidige organisering.
Indstilling er drøftet.
Vi har ingen kommentar til indstilling.
Tilfredshed med at det fremgår, at der skal udarbejdes samarbejdsaftaler fra Jobcenter og Socialcenter
Integration til de andre enheder.
Kommentar:
Ingen bemærkninger

2.3.5. LMU Jobcenter Nord
Behandlet på møde den 28.10.2013
Høringssvar:
MED-udvalgets tilbagemelding er, at man finder fremtidige organisering i Jobcenter Aalborg som værende
fornuftig og logisk i forhold til den fremtidige lovgivning på området.
Medarbejdere tilkendegiver et stort ønske om en snarlig udmelding på proces og tidsplan i forhold til ny
organisering indeholdende:
•
•
•
•

Geografisk placering af kommende arbejdspladser
Valg af ledere
Fordeling af medarbejdere herunder imødekommelse af ønsker fra medar-bejdere
Medarbejderinddragelse i forhold til tilrettelæggelse af de nye arbejdspladser

Sidst peger MED-udvalgt på vigtigheden i, at der stilles uddannelse til rådighed for medarbejdere som får
nyt arbejdsområde.
Endvidere påpeges det, at der er fokus på enkeltmandskontorer med flugtveje.
Kommentar:
I forhold til uddannelse se bemærkningerne på side 3.
I forhold til kontorerne vil det så vidt det er muligt indgå i det videre arbejde med at etablere nye lokaler.
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2.3.6. LMU – Jobcenter Sydvest
Behandlet på møde den 29-10-2013
Høringssvar:
Som udgangspunkt er medarbejderne meget glade for Jobcenter Sydvest som arbejdsplads, og for de
resultater arbejdspladsen har opnået dels fagligt og dels arbejdsmiljømæssigt/samarbejdsmæssigt. Det
medfører, at der er store forventninger til de fremtidige arbejdspladser som medarbejderne skal være en
del af – og samtidig et ønske og en villighed til at medvirke til at de nye arbejdspladser bliver velfungerende
huse, med en kultur man kan være stolt af at arbejde i. En del medarbejdere på Jobcenter Sydvest har
været med fra kontorets oprettelse i 2007, og har derfor erfaringer ifht. denne omstillingsproces at trække
på.
Omkring processen for indførelse af den nye struktur, er der flere spørgsmål, som medarbejderne har
behov for at få besvaret:
Først og fremmest er der et stort ønske om afklaring af den nærmere proces for hvem der skal arbejde med
hvilke arbejdsopgaver fremadrettet – i hvilke huse – og med hvilke ledere. Medarbejderne har forståelse
for, at en udmelding omkring de overordnede forhold må afvente Byrådsbeslutning d. 16.12.13, men
ønsker samtidig at det fremgår af høringssvaret, at dette medfører en usikkerhed i medarbejdergruppen. I
forbindelse med dette punkt peges på redskabet ”kompetencekort”, som blev brugt i 2006 – det kunne
være en idé at benytte sig heraf til afklaring af de berørte medarbejderes kompetencer og fremtidige
arbejdsønsker. Endvidere er der behov for en afklaring af hvordan sagsnormeringen vil være i de enkelte
huse. Medarbejderne ønsker medindflydelse ifht. konkrete arbejdsprocesser fremadrettet, og ønsker at det
beskrives overordnet, hvordan man tænker at forholde sig til inddragelse af medarbejderne.
Dernæst ses behov for et kompetenceløft, dels ifht. ny lovgivning, dels i det omfang medarbejderne vil
skulle varetage opgaver indenfor et andet felt end det hidtidige. Aktuelt opleves en situation hvor der er
mange borgere som bliver presset økonomisk pga. ny lovgivning, hvilket medfører et behov for afklaring fra
rådgiver – dette kan dog vanskeligt lade sig gøre, når også rådgiverne har mange ubesvarede spørgsmål.
Der er således en bekymring ifht. hvor længe denne situation, med usikre og frustrerede borgere, skal
fortsætte.
I materialet vedr. ny struktur er der ikke beskrevet hvordan sekretariatsfunktionen i de enkelte huse
tænkes organiseret, og medarbejderne giver udtryk for et ønske om at man forholder sig her til. Herunder
om der tænkes besparelser på det administrative område, som følge af centraliseringen, samt om der også
for sekretærerne bliver mulighed for at ønske konkrete arbejdsområder/fagområde ud fra interesse og
kompetencer.
Der spørges ind til tidspunkt for nedsættelse af arbejdsgrupper vedr. sygedagpengehuset, og organisering
af arbejdsopgaverne i dette hus.
Endvidere spørges der ind til hvor omkostningerne til flytning skal betales – afholdes denne udgift centralt,
eller er det de enkelte områder som skal bidrage til denne udgift?
Sluttelig vil medarbejderne gerne kvittere for informationsniveauet i processen frem til nu, herunder
udsendelsen af de jævnlige nyhedsbreve. Det er med til at minimere usikkerheden i det omfang det er
muligt pt.
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Kommentarer:
 Omkring processen og for behovet for kompetenceløft se generelle bemærkninger på side 3
 I forhold sekretariatsbetjening er der ikke tænkt som en spareøvelse. Men vi skal jo altid overveje,
hvordan tingene kan gøres mest effektivt. Der vil for hvert hus blive nedsat lokale hus-grupper og
her aftales hvordan man ret praktisk organiserer dette i det enkelte hus.
 Det vil være en god ide snarest at nedsætte en arbejdsgruppe i forhold til sygedagpengehuset.
 Udgifterne til flytning afholdes centralt

2.3.7. LMU Jobcenter Ung
Behandlet på møde den 22.10.2013
Høringssvar:
Materialet blev gennemgået på mødet og der var en god dialog omkring det.
Der var bemærkninger til et par punkter.
I den nye organisering flyttes mentorerne fra Socialcenteret til jobcenteret. Dette opleves af B-siden som at
være en god ide, der vil give mere sammenhæng.
Sagstallet - B-siden spørger om det forventet sagstal iht. Uddannelsesparate/aktivitetsparate i det nye
uddannelseshus.
Iht. A-siden/JF, så er der endnu ikke fastsat klare tal og det sker næppe inden, men det bliver en del af hele
implementeringsgruppens arbejde.
Kommentar:
Ingen bemærkninger

2.3.8. LMU - Jobcenter Øst
Behandlet på møde den 03.10.2013
Høringssvar:
Medarbejderne har givet følgende bemærkninger til indstillingen:
Positivt:
-

En konsekvens som følge af kontanthjælpsreformen. Ikke nødvendigvis det bedste - men en
nødvendighed.
Godt med samling, så der bliver en mere ensartet behandling af borgere, da der kan være forskellig
praksis på de forskellige kontorer.
11
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-

Nemmere for borgere at finde ud af hvor de skal henvende sig.

Processen:
-

Folk har pt. svært ved at overskue hvad det kommer til at betyde for dem. Usikkerheden fylder
meget.
Gerne en køreplan/tidsplan for hvornår der bliver meldt noget ud om de forskellige ting. Kunne
give mere ro. Og hurtig afklaring ville give hurtig ro.
Vigtigt at der snart bliver meldt noget ud om evt. fysiske placeringer mv. da det fylder meget, hvor
man kan komme hen.
Vigtigt med meget medinddragelse, så tingene ses fra alle vinkler- vigtigt med åbenhed i processen.
Pt. stor utryghed ift. hvor man kommer hen. (herunder specielt hos sekretærer, som jo ikke i
forvejen arbejder med en speciel målgruppe).
Der sker meget på én gang med ny lov, ny organisering- vigtigt at have medarbejderne med hele
vejen.
Evt. tilbud om samtale med leder/tillidsrepræsentant ift. at afklare hvor man bedst kunne placeresi samarbejde.
Vigtigt at vi kan ønske ift. placeringer, så det ikke påduttes (så vidt muligt)
Følger der uddannelsesmidler med til at sikre at man kan klare den placering man får?
Får medarbejdere indflydelse på ledersammensætning- eller bliver de fastlagt ovenfra? (vil gerne
have indflydelse).
Ønske om, at det hurtigt meldes ud hvem der bliver ledere for de enkelte huse, og dette må gerne
ske, inden medarbejderne evt. skal ønske fremtidigt arbejdssted.
Bliver udfordring at skulle samle 4 jobcentre i de forskellige huse. Vi er 4 kontorer, som gør tingene
på vidt forskellig måde- og vi synes nok alle at vi gør det på den bedste måde. Vi skal finde ud af
hvordan vi forener det. Det vil føles som et overgreb, hvis det bare er ét kontors arbejdsgange der
bliver pålagt alle.

Udfordringer/udviklingsmuligheder
-

-

-

Kan det evt. være relevant at ydelse blev decentralt – som på Integration/Ung. Kunne være fordel
på f.eks. sdp-området.
Snitflader/samarbejdsrelationer skal afklares. Hvor ligger ressourceforløb (også dem fra
sygedagpenge?), gamle pensionssager, fleksjobansøgninger fra gaden mv.
Noget af fleksibiliteten forsvinder – før har vi kunnet hjælpe hinanden på tværs af
kontanthjælpsgruppe og sygedagpengegruppe ved behov- dvs. social kapital!! Dette har fungeret
godt for os med den fleksibilitet.
Jo flere snitflader- jo større muligheder for fejl/uenigheder.
Sygedagpengehus er et dårligt navn. Gerne andet navn.
Behov for arbejdsgrupper ift. selve organiseringen/
arbejdsopgaverne/snitflader/samarbejdsrelationer. Føler ikke at det er helt gennemarbejdet – kun
de ”store streger”.
Sygedagpengeområdet har slet ikke været med i processen. Dvs. der er slet ikke set på
fordele/ulemper ved at samle området. F.eks. problematik ift. sygemeldte medarbejdere fra
Jobcentret. Har før kunnet sendes til andet kontor- hvad nu når det bliver samlet.
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-

Forslaget om at man skal være både rådgiver og mentor m.m. – Er det hensigtsmæssigt både ift.
borger og rådgiver? Ikke nødvendigvis det rådgiver har lyst til. (Hjørring har prøvet det, og der har
det ikke fungeret godt).

Kommentarer:









Omkring processen se de generelle kommentarer side 3. Bemærkningerne vil indgå i arbejdet med
at tilrettelægge processen.
Der bliver ikke ændret på organiseringen af ydelses-delen i respekt for den proces, som
Socialafdelingen for relativ kort sigt har gennemført på dette område.
Navnet sygedagpengehus er ikke godt – eller ?
Ikke enig i at der bliver flere snitflader eller mindre fleksibilitet – faktisk opbygges der nu nogle
store solide faglige miljøer koncentreret på færre enheder. Mere overskueligt for såvel borgere,
samarbejdspartnere og jobcentrets egne ansatte.
Enig i, at der ikke har været kørt en proces om sygedagpengeområdet – det er en afledt effekt af de
andre forslag - Der bør derfor nedsættes en arbejdsgruppe eller hus-gruppe omkring et
sygedagpengehus.
Selv har vi gode erfaringer fra Rute42 med at blande mentor og myndighedsrollen. Det er noget,
der kræver en bevidst metodisk tilgang. Det er vigtigt at være først mentor så rådgiver (myndighed)
– i stedet for at være først rådgiver (myndighed) – så mentor.

2.3.9. LMU Projektafsnittet
Behandlet på møde den 23.10.2013
Høringssvar:
Der har været første behandling af kontanthjælpsreformen i Beskæftigelsesudvalget, og udvalget har som
udgangspunkt sagt, at indstillingen ser fornuftig ud.
Indstillingen lyder på etableringen af et Uddannelseshus for de under 30-årige, et Job- og aktivhus for over
30-årige, et Sygedagpengehus og et Jobhus.
Mentorindstillingen er fulgt, og store dele af mentorområdet bliver flyttet over ledelsesmæssigt til
jobcentret.
Der, hvor indstillingerne ikke er fulgt, er valget af separat hus for integrationsområdet.
Der er usikkerhed omkring, hvordan omfanget af UU bliver i Uddannelseshuset, men det ser ud til, at UU
fuldt og helt indgår i Uddannelseshuset.
Der arbejdes med, at Kantineprojektet kan etableres i Uddannelseshuset.
Personalerokeringer og tilpasningen af besparelsen afventes.
Som situationen er nu kan Projektafsnittet med tilfredshed konstatere, at forvaltningsledelsen har valgt et
midlertidigt ansættelsesstop.
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IN har sendt mail ud til alle i Projektafsnittet om alvoren bag besparelsen, og at medarbejderne skal tage
sagen i egen hånd.
Medarbejderne gav udtryk for, at man gerne vil vide noget mere konkret, da omfanget af besparelsen
stadigt er usikkert.
Medarbejderne gav udtryk for, at de gerne vil have indflydelse på valget af omplaceringer.
Jobcenter Aalborgs ledergruppe har besluttet for nuværende at gennemgå alle de områder, som ikke er en
del af aktiveringspolitikken.
Medarbejderne udtrykte bekymring for, om man kommer til at gå glip af den faglige sparring
jobkonsulenterne imellem, når de skal placeres i de forskellige huse, og at det muligvis kan blive sværere
med koordineringen.
Høringssvar til grundlinjerne i strukturen jf. kontanthjælpsreformen.
Projektafsnittet mener, at udmøntningen af grundstrukturen i det, der er lagt op til, er fornuftigt i ft.
kontanthjælpsreformen. Det ser ud til, at arbejdsgruppernes arbejde og anbefalinger er brugt.
Projektafsnittet undrer sig over og mangler grundigere argumentation for, hvorfor jobkonsulenterne fra
JobTeam og Individuel Virksomhedstræning skal flyttes til de nye ”huse” for at være tættere på rådgiver.
Projektafsnittet er opmærksomme på, at Aalborg Kommune talmæssigt ligger lavere på
virksomhedspraktikker end de sammenlignelige kommuner, men Projektafsnittet synes, det er vigtigt at
kigge på bundlinjen, da Projektafsnittet laver et godt håndværk og reelt får borgeren ud i uddannelse eller
arbejde.
Projektafsnittet ser ikke indstillingen som udtryk for, at opgaven ikke er løftet i Projektafsnittet, da
Projektafsnittet har lavet detaljerede mål, målstyringsaftalerne er godkendt, og målene er nået.
Hvis sammenligningen med de øvrige kommuner viser, at Aalborg Kommune har færre virksomhedscentre,
er dette grundet en aktiv beslutning og en prioritering om at spare på mentorudgifter.
Projektafsnittet mangler en beregning og en afgrænsning af, hvilke jobkonsulentressourcer, der skal blive
tilbage i Projektafsnittet til at drive og udvikle virksomhedscentrene, når der flyttes jobkonsulentressourcer
væk fra Projektafsnittet.
I ft. udarbejdelsen og formuleringen af en kommende aktiveringspolitik forventer samarbejdsudvalget i
Projektafsnittet involvering og lokal inddragelse – også i f.t. omsætning af politikken til aktive indsatser og
snitfladerne mellem de respektive jobcenterområder. Ligesom Projektafsnittet forventer involvering vedr.
tiltag i de enkelte områder efter årsskiftet.
Vi anbefaler og appellerer til en udarbejdelse af tidsplan af den videre proces samt medarbejder- og
ledelsesinvolvering både i ft. indhold og omplaceringerne.
Kommentar:
Der kvitteres for den positive tilgang til en vanskelig situation. Flytningen af jobkonsulentressourcerne skal
ikke ses som udtryk for mistillid til det udførte arbejde, men som det også fremgår af indstillingen er det
udtryk for at man ønsker at flytte virksomhedskonsulenterne tættere på vejlederne.
I første omgang vil aktiveringspolitikken give nogle overordnede pejlemærker i forhold til den indsats, der
er nødvendig og herefter er det vigtigt, at såvel ledere og medarbejdere fra myndighedsdelen, og
udførerdelen i Jobcentret løbende inddrages i den konkrete udmøntning.
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2.3.10. LMU RevalideringsCenter Aalborg
Behandlet på møde den 22. oktober 2013
Høringssvar:
MED-udvalget har drøftet indstillingen. MED-udvalgets tilbagemelding er, at man finder den fremtidige
organisering i Jobcenter Aalborg som værende fornuftig og logisk i forhold til den fremtidige lovgivning på
området.
Kommentar:
- Ingen bemærkninger

2.4. Jobcenter Aalborgs ledergruppe
Behandlet på møde den 25.10.2013
Høringssvar:
Ledergruppen bakkede op om indstillingen, og finder den fremtidige organisering i Jobcenter Aalborg som
værende logisk i forhold til den fremtidige lovgivning på området.
Kommentar:
- Ingen bemærkninger

2.5. AMU-Socialafdeling
Behandlet på møde 28.10.13 og godkendt høringssvaret den 11.11.13
Høringssvar:
Der er generelt opbakning til den organisatoriske model, men der er opmærksomhedspunkter mv., som der
skal være fokus på.
Der er i AMU-SA enighed om, at det vil være givtigt allerede nu at starte op på den videre snak omkring
implementeringen mellem Socialcentrene og Jobcentret samt UU. LMU’erne fx i Socialcenter Central/Ung
og Jobcenter Ung kunne være stedet for disse drøftelser, hvis Jobcenter ligeledes ønsker at indgå i dette.
De enkelte ledere kan gå videre med det ift. kollegaer i Jobcentret.
AMU-SA gør opmærksom på, at det er vigtigt med fokus på den fortsatte støtte til de mest marginaliserede
grupper. Vigtigt, at bostøtteteamet tænkes ind, og at det sikres, at den viden, som nu er oparbejdet ift.
mentorarbejdet, ikke går tabt i en ny organisering.
Man skal ligeledes være opmærksom på, at rådgiverne, som indtager en mentorrolle, ligeledes er
myndighed, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt. Her skal være en særlig opmærksomhed på, hvordan man
balancerer denne rolle mest hensigtsmæssigt.
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AMU-SA gør pointerer ligeledes, at pga. den nedsatte ydelse til de 25-30-årige vil der blive borgere, som
ikke vil kunne blive i nuværende bolig, og det vil blive vanskeligt at finde en bolig, de kan betale. Det
forventes desuden, at der vil komme en del klager som følge af de nye samlivsregler og deraf følger flere
omberegninger i CU.
Endelig gør AMU-SA opmærksom på, at der skal være et særligt fokus på at sikre det helhedsorienterede og
tværfaglige samarbejde mellem Socialcentret og Jobcentret i Jobhuset, hvor der ikke er fysisk fællesskab.
Men der bør generelt være stor fokus på udviklingen af og udannelse i tværfagligt arbejde i alle afdelinger.

Kommentar:





Enig i betragtningerne. Der henvises til de generelle bemærkninger på side 1 vedrørende processen
og uddannelse.
Herudover enighed i nødvendigheden at et fortsat fokus på støtte til de mest marginaliserede
grupper over 30 år. Dette skal ses i sammenhæng med Kontanthjælpsreformens intentioner og
muligheder, og vil således indgå i det fremadrettede arbejde på området.
Socialafdelingen arbejder p.t. på, om der kan peges på løsninger ift. de boligmæssige udfordringer
de unge på uddannelseshjælp og kontanthjælp ungesatserne forventes at stå overfor. Det
vurderes, at de lavere satser vil medføre en stigning i bevillingen af enkeltydelser.
Forvaltningsledelsen er opmærksom på reformens betydning for borgerne, og forvaltningen
arbejder på indenfor lovgivningens rammer at afbøde de mest alvorlige og utilsigtede konsekvenser
for borgerne.

2.6. LMU i Socialafdelingen
2.6.1. LMU Socialcenter Central og Ung
Behandlet på møde den 24.10.13
Høringssvar:
”LMU har drøftet indstillingen om den fremtidige organisering i forbindelse med kontanthjælpsreformen.
LMU er positivt indstillet overfor idéen om de tre huse, men vil gerne have mere detaljeret beskrivelse af
indholdet/funktionalitet/arbejdsfordeling i husene. LMU vil gerne tilkendegive, at det er meget vigtigt at
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) indgår i Uddannelseshuset og er med til at varetage
vejlednings/rådgivnings opgaven omkring uddannelse (før der tales eventuel ydelse).
Medarbejderne i Socialcenter Central og Ung har svært ved endnu at ”kunne se sig selv” i den kommende
organisering og oplever usikkerhed – både i forhold til de fysiske rammer (”Med hvor kort varsel får man
besked om flytning?”) og arbejdsindholdet (man har brug for tid til at omstille sig i forhold til de nye
arbejdsopgaver).
Medarbejderne respekterer ledelsesbeslutning om at ikke gå i detaljer med omsætning/ tidsplan før efter
den 16.12.13, men foreslår, at der allerede på nuværende tidspunkt etableres faglige arbejdsgrupper, hvor
nye arbejdsgange kan drøftes. Medarbejderne mener, at deres deltagelse i et fagligt forum vil gavne
implementeringsprocessen (oplevelse af indflydelse samt god tid til faglige drøftelser).
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I forhold til det fremtidige arbejde i Uddannelseshuset vil LMU i Socialcenter Central og Ung gerne indgå
samarbejde med LMU i Jobcenter Ung og evt. UUs samarbejdsorgan omkring organisering i
Uddannelseshuset (fælles drøftelse af de fremtidige visioner for huset, fysiske rammer, funktionalitet).
Samarbejde i faglige arbejdsgrupper og på LMU-niveau ville være med til at bidrage til etablering af en
fælles kultur i det nye hus.
Dette arbejde tænkes naturligvis ikke at skulle erstatte arbejdet i implementeringsgruppen, men
understøtte det.
Mentor- og Støttekorpsets medarbejdere har sendt høringssvar til AMU vedr. den fremtidige mentorindsats
(bilag 1).
Den socialpædagogiske faggruppe i Mentor- og Støttekorpset har sendt høringssvar til Familie- og
Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget (bilag 2).
Medarbejderne har bekymring om eventuelle ændringer i forhold til serviceniveau og efterlyser tydelig
definition på indhold af mentorfunktionen fremadrettet.
For en god ordens skyld gøres opmærksom på, at det er ukorrekt at beskrive Mentor- og Støttekorpset som
to afdelinger: Mentorkorps og Støttekorps. Hver medarbejder i Mentor- og Støttekorpset varetager båder §
85 og § 78 sager - arbejdsmetoden blev valgt bevidst og er afprøvet i de sidste tre år. Medarbejderne synes,
det fungerer rigtig godt.
Medarbejderne i SCU vil følge den udmeldte høringsprocedure og ser frem til mere konkret beskrivelse af
Uddannelseshuset.”
Kommentar:





Enig i betragtningerne vedrørende processen og nødvendigheden af medarbejderindflydelse. Der
henvises til de generelle bemærkninger på side 3 vedrørende processen.
Forvaltningsledelsen anerkender bekymringen vedr. eventuelle ændringer i forhold til
serviceniveau og tydelig definition på indhold af mentorfunktionen fremadrettet. Indholdet af dette
skal i den kommende tid konkretiseres yderligere og ses i sammenhæng med
Kontanthjælpsreformens intentioner og muligheder.
Forvaltningen har vurderet, at det af hensyn til nye regler vedrørende mentorstøtte er vigtigt, at
mentorerne knyttes tættere til Jobcentret. Samtidig har forvaltningen vurderet, at bostøtte – som
en Servicelovsydelse – bør knyttes tæt til Socialafdelingen. Det er forventningen, at
Socialafdelingen vil bevare bostøttekorpset samlet i en enhed og eventuelt udvikle området
yderligere ved at hjemtage opgaver.

(Bilag 1 og 2 fremgår af afsnit 2.7 og 2.8)

2.6.2. LMU Socialcenter Integration
Behandlet på møde den 22.10.13
Høringssvar:
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”Der er nedsat et antal implementeringsgrupper. Vi er ikke repræsenteret i disse grupper, men forventer at
deltage ad hoc. Jeppe mødes løbende med Hanne Manata, ledelsen i Socialcenter Ung og Ydelses- og
Socialcentret om bl.a. fordeling af sager.
Styregruppen, der blev nedsat i forbindelse med implementering af kontanthjælpsreformen, har afleveret
deres indstilling til behandling i FL, MED-udvalg og i de politiske udvalg. Der forventes endelig beslutning i
Byrådet den 16.12.13.
Indstillingen blev kort gennemgået. Der var ingen bemærkninger til den fremtidige organisering, som ikke
umiddelbart berører afdelingen. Medarbejdersiden gjorde dog opmærksom på, at sagsantallet muligvis
øges, da den gensidige forsørgerpligt for samlevere kan komme til at betyde, at samlevere til borgere, som i
forvejen har en sag her, vil blive overflyttet, så samlevere lige som ægtefæller har deres sag i den samme
afdeling. Der blev udtrykt bekymring for, om vores specialiserede enhed trues ved mange ’dansker-sager’
og om et øget sagsantal vil blive fulgt op af tilførsel af ressourcer. Der var også bekymring om, hvorvidt ITsystemerne vil være klar til udbetalingen af de nye ydelser januar 2014.”

Kommentar:




Der henvises til de generelle bemærkninger på side 3 vedrørende processen.
Det er indtil videre ikke tanken, at sager skal overflyttes som følge af ændrede samlivsregler. Indtil
videre er det vurderet, at snitfladerne fortsætter uændret. Forvaltningen vil være opmærksom på
denne problematik i omsætningen af reformen.
Forvaltningen arbejder sammen med relevante parter for at sikre, at IT-systemerne bliver klar på
området.

2.6.3. LMU Ydelses- og Socialcentret
Behandlet på møde 23.10.13.
Høringssvar:
”LMU i Ydelses- og Socialcenteret har på ordinært møde den 23.10.2013 drøftet indstilling om den
fremtidige organisering i forbindelse med kontanthjælpsreformen, som den fremstår i referat fra
styregruppemøde den 20.09.13.
Der er ikke bemærkninger til indstilling om organisering.
Medarbejdere i Ydelses og Socialcenteret har følgende bemærkninger angående den proces der er iværksat
i Familie og Beskæftigelsesforvaltning vedr. kontanthjælpsreformen og de kommende omstruktureringer,
mest i forhold til referat fra styregruppemøde af d. 20.09.13 og de oplysninger der er modtaget
efterfølgende bl.a. fra nyhedsbrev af d. 16.10.13:
General usikkerhed og uvished i kontanthjælpsteam omkring bemandingssituation fra 01.01.14, samt hvilke
opgaver man kommer til at arbejde med fra 01.01.14
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Kontanthjælpstemaet udtrykker bekymringer vedrørende øget arbejdspres fremover i forbindelse med alle
de forskellige satser på kontanthjælpsområdet, fremover vil der være en del vurderinger fra JC der kan
betyde at ydelsen ændres i tide og utide.
Central Udbetaling vil i.f.m. de nye regler få flere supplementsberegninger end i dag. En rådgiver havde 47
breve der skulle sendes ud omkring samliv, og hvis bare halvdelen af dem skal supplementsberegnes som vi
gør ved ægtepar nu, så får CU også en betydelig og øget arbejdsmængde.
Medarbejdere som i dag sidder i Visitationen i Kontanthjælpsteam ønsker at Visitationen fortsætter fra
01.01.14. Medarbejdere oplever en høj faglighed og de har også specialiseret sig indenfor bestemte
områder bl.a Aktivloven og Serviceloven som de fortsat ønsker at arbejde med.
Visitationen oplever også uklarhed og uvished omkring hvilke opgaver de skal arbejde med fra 01.01.14.
Medarbejdere fra Servicetemaet som bl.a. arbejder med afgørelser vedrørende førtidspension udtrykker
følgende: Vedr. førtidspensionssager fra 18 år og til 25 år er disse hidtil blevet behandlet i Socialcenter Ung
og Specialcenteret. Med den nye reform vil det være en rigtig god idé at samle disse førtidspensionssager i
Serviceteamet. Ligesom vi ønsker at beholde de førtidspensionssager for de 25-årige til 30-årige. Vi ønsker
at der kun behandles/bevilges i førtidspensionssager i Serviceteamet, for bl.a at styrke og udvikle
fagligheden på et sted.
Medarbejdere fra Servicelovens §100 team udtrykker følgende: Vi i SEL § 100 er da lidt bekymrede for om
vi bliver placeret et mystisk sted, som ikke giver mening i alt dette omstrukturering. Hvis der kommer et
sygedagpenge-hus følger vi jo nok ikke med og vi er derfor også leder-løse. Som team er vi meget
selvstændige, så det er nok ikke vores største bekymring, men vi er da bekymret for om vi bliver placeret
langt væk fra dem vi har tæt faglig kontakt med, herunder f.eks. makkerskab E, som vi ofte samarbejder
med, da LAS § 82 er sidste mulighed efter SEL § 100.
Sygedagpengeteamet har ikke noget imod en flytning til et Sygedagpenge-hus. Mener det vil være en fordel
for os at komme tættere på sygedagpengemedarbejderne i Jobcentrene, som er vores samarbejdspartnere.
Vi håber dog, at det ikke bliver en HOVSA-løsning, men at Dagpengehuset bliver et centralt sted med gode
busforbindelser og parkeringsmuligheder for borgere og ansatte. Ligeledes håber vi, at der er plads nok, så
vi har mulighed for et godt arbejdsmiljø.”
Kommentar:


Forvaltningsledelsen anerkender de mange konkrete overvejelser vedrørende processen og den
mere detaljerede organisering, som der ikke p.t. er taget stilling til. Synspunkterne vil indgå i det
fremadrettede arbejde. Der henvises i øvrigt til de mere generelle bemærkninger på side 3
vedrørende processen.

2.6.4. PMU Socialsekretariatet
Behandlet på møde 28.10.13.
Høringssvar
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”Mette orienterer kort om de væsentligste organisatoriske ændringer og oplyser, at Skole- og
Kulturforvaltningen i sidste uge besluttede, at Ungdoms og Uddannelsesvejledningen vil være en del af det
nye Uddannelseshus.
Mette orienterer om, at udmelding om hvilke personalemæssige rokader der bliver først kan ske efter at
indstillingen er blevet behandlet i byrådet, og det sker den 16. december.
PMU Socialsekretariatet havde følgende bemærkninger til indstillingen:






Den fremtidige organisering vil gør det nemmere for borgerne at gennemskue, hvor de skal
henvende sig til.
Det er godt, at ledelsesmæssig opdeling i Jobcenter, Socialcenter og UU bibeholdes – der lægges op
til samarbejde mellem de forskellige forvaltninger og afdelinger.
Det er et opmærksomhedspunkt at sikre helhedsorienteret og tværfagligt samarbejde i Jobhuset,
hvor der ikke er fælles fysisk organisering mellem Socialafdelingen og Jobcentret.
Det anbefales at bostøttekorpset fortsat forbliver i Socialafdelingen for at sikre den tætte
koordinering på Servicelovsområdet.
De gøres opmærksom på, at der er vigtigt, at der er fokus på støtte herunder mentorstøtte også til
de over 30-årige.”

Kommentar:



Enighed i nødvendigheden af et fortsat fokus på støtte til de over de over 30-årige. Dette skal ses i
sammenhæng med Kontanthjælpsreformens intentioner og muligheder, og vil således indgå i det
fremadrettede arbejde på området.
Forvaltningsledelsen noterer sig anbefalingen vedrørende en fortsat organisering af
bostøttekorpset i Socialafdelingen som led i den tætte koordinering på Servicelovområdet.
Bemærkningen vil indgå i den samlede vurdering.

2.7. Tilkendegivelse fra den socialpædagogiske faggruppe i Mentor- og Støttekorpset

”Vi undrer os over, at man ikke har medtaget den socialpædagogiske faggruppe i arbejdsgruppen i
forhold til beskrivelsen af den fremtidige mentorindsats via en socialpædagogisk
medarbejderrepræsentant i arbejdsgruppen.
I arbejdsgruppen påpeges der, at indsatsen for de aktivitetsparate unge under 30 vil være
forholdsvis mange unge (ca. 600), som har mange komplekse problemstillinger, som betinger en
socialpædagogiske indsats jf. den målgruppe af unge som Mentor- og Støttekorpset arbejder med
i dag.
Ud fra en profissionsfaglig betragtning er vi enig i arbejdsgruppens anbefalinger til de uddannelses
parate om, at der ovenfor denne målgruppe også fremadrettet skal sikres ”et professionelt
mentorkorps, der – i lighed med nuværende støttekorps er fagligt højt funderet og med
ledelsesmæssigt fokus på metoder, supervision, resultater, kvalitet mv.”.
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Vi vil derfor påpege, at den socialpædagogiske faggruppe kva uddannelsen som pædagog har de
rette faglige kompetencer til at kunne takle de beskrevne målgrupper af uddannelses- og
aktivitetsparate unge med de beskrevne komplekse problemstillinger.
Vi vil derfor anbefale, at der i den videre beslutningsproces tages højde for, at der i den
fremadrettede mentorindsats skal indgå socialpædagogiske kompetencer (uddannede
pædagoger), hvilket ikke fremgår af arbejdsgruppens anbefalinger.
Venlig hilsen
Stig Andersen
TR, Mentor- og Støttekorpset

René Zimmer
FTR, Socialpædagogiske faggruppe”

Kommentar:
Forvaltningen ser gerne denne gruppe inddraget i processen, og der vil være fokus på at sikre at
mentorerne har de rette kompetencer.
2.8. Tilkendegivelser fra Mentor- og Bostøttekorpset

”Høringssvar til AMU vedrørende den fremtidige mentorindsats:
I forbindelse med kontanthjælpsreformen, og de omstruktureringer der træder i kraft fra d. 01.01.14 ud fra
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens indstilling til Byrådet på vores arbejdsområde - mentorstøtte og
bostøtte, vil vi i dette skrift formidle vores perspektiver og forslag til den nye struktur på baggrund af vores
erfaring på arbejdsområdet.
Dette skrift indeholder både samlet holdninger hos Mentor og Støttekorpset såvel som forslag fra
projektgrupperne ”Brug for alle” og ”Mentorforsøget via Arbejdsmarkedsstyrelsen”.
-

En fordel ved at have ét samlet mentorteam vil være at den faglige viden og erfaring deles let, der
ydes et ensartet serviceniveau. Selvom der er grupper der vil være specialiseret indenfor én
målgruppe så kan der nemt ske erfaringsudveksling.

-

Der er bekymring om udtynding af serviceniveau, samt fagligheden i udførslen i mentorarbejdet, ud
fra det faktum at de økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen betyder at budgettet for
mentorindsatsen i 2014 er på 10.3 millioner, men dette beløb bliver halveret til 5,7 millioner fra
2015. Dette fremgår på side 24 i Anbefalinger til Styregruppe.

-

Der skal være et realistisk antal borgere pr. mentor. Erfaringer fra” Mentorforsøget” viser at det er
muligt, at hver mentor har ca. 20 ”aktive” borgere hvilket har været et passende antal i forhold til
målgruppen. Der skal dog understreges, at en markant andel af disse borgere har i løbet af 12
måneder været klar til at påbegynde uddannelse eller beskæftigelse, og deres sociale
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problematikker har ikke været så markante, som hvis der var tale om en ”almindelig mentorsag” i
Bostøtte og Mentorkorpset. De uddannelsesparate borger der fra årsskiftet skal modtage
mentorstøtte består af en gruppe, med markante sociale problematikker og hvis mentorindsatsen
skal fungere optimalt for den enkelte borger, er det vigtigt at mentor har ressourcer til den
nødvendige personlige og stabile kontakt med borgeren, der danner udgangspunktet for arbejdet
og udvikling.
-

Erfaringer fra mentorforsøget har vist, at via den fleksibilitet der har været til stede, så kan der ydes
mentorstøtte på forskellig vis med forskellige kontaktformer, afhængig af den enkelte borgers
situation og støttebehov.

-

En af de vigtigste samarbejdspartnere for Mentor er jobcenterrådgiveren. Derfor er det vigtigt at
opfølgningerne bliver overholdt, og det ikke sker administrativt. Jobcenterrådgiveren er en vigtig
del i processen om hvad der kan iværksættes af forskellige tiltag, og ligeledes giver mødet med
borgeren jobcenterrådgiveren bedre indsigt i dennes problematikker og muligheder.

-

Jf. Referat fra styregruppemøde d.20.09.13 virker det uklart i forhold til hvilken udstrækning
aktivitetsparate over 30 år bliver tilbudt mentorstøtte. Det er også uklart hvorvidt personer på
sygedagpenge, forsikrede ledige, og personer i arbejde/uddannelse kan modtage
bostøtte/mentorstøtte fremadrettet. Alle målgrupper som vi i det nuværende
bostøtte/mentorkorps giver mentorstøtte med gode resultater.

-

I ”Anbefalinger til styregruppe, august 2013” foreslås der på side 18, at borgere over 30 år skal
afklares i forhold til næste skridt hvor der også tilknyttes en virksomhedskonsulet, der
efterfølgende kan arbejde på at bringe borger direkte i praktik efterfølgende. Dette vil stille krav til
både Jobcenterrådgiveren/virksomhedskonsulentens faglige profil og tid til den enkelte borger, idet
det vurderes at en aktivitetsparat borger over 30 år vil have brug for støtte til at deltage i
virksomhedspraktik, og her vurderes behov for mentorindsats.

-

Hvis der arbejdes videre med samme tanke som der ligges op til nu, kan det ende med tre
forskellige instanser som arbejder med sammenlignelige funktioner, uden at være i et
arbejdsfællesskab organisatorisk. Dette anses for en uheldig udvikling set i lyset af de erfaringer der
er gjort i det centrale mentor/bostøttekorps som har eksisteret siden 2008.

-

Følgende model kan overvejes: Der etableres ét fælles mentor/bostøttehus, med én leder og denne
leder samarbejder med jobcenterledere om mentoropgaver og social/ydelsescenter ledere om
bostøtteopgaver. Dette samlede hus/afdeling skal servicere alle der bevilliges mentor eller
bostøtte, og alle medarbejdere er ansat i samme organisation med samme leder, på trods af visse
medarbejdere er udstationeret på anden matrikel f.eks. uddannelseshuset eller huset for de over
30 årlige.
Denne organisation vil give mulighed for:




Samlet økonomisk styring
Fælles faglig linje og faglig udvikling, fælles kursus og videreuddannelse.
Optimal udnyttelse af ressourcerne og bevarelse og udbygning af nuværende faglig
viden i mentor/bostøttekorpset.

22

Bilag 2






Udnyttelse af medarbejdernes spidskompetencer, og der kan arbejdes med
specialisering af forskellige områder, og der kan laves forskellige støtte-tiltag for
borgerne, eks. støttegrupper.
Ledelsesmæssig besparelse
Mulighed for faglig inspiration og udvikling for medarbejderne ved at skifte mellem
forskellige støtte opgaver.

-

Hvad menes der konkret når der skrives at jobkonsulent, mentor og job rådgiver funktionerne skal
integreres mere direkte i det daglige arbejde.? Vi mener at det er vigtigt at muligheden for
flerfaglighed i mentor funktionen fastholdes, og at mentor funktionen ikke underlægges andre
funktioner. Hvis det sker, mener vi at der røres ved nogle af de grundlæggende forudsætninger for
mentor funktionen.

-

I styregruppens referat skrives der, at fastlæggelse af det fremtidige serviceniveau kræver et mere
præcis billede af lovgivningens krav, muligheder, og den økonomiske finansiering på området.
Det kan godt undre, at dette ikke afklares inden at der nedsættes arbejdsgrupper, og igangsættes
en masse forskellige tænker i forhold til fremtidens arbejdsplads og indholdet i det vi skal udfører.
Samtidigt kan det undre, at der ikke i forhold til dette, for os at se meget væsentlige punkt er
nævnt noget om arbejdsgruppe som skal komme med forslag til det der skal fremlægges for
beskæftigelsesudvalget 26. november 2013.

Vi håber disse perspektiver har givet inspiration i forhold til udarbejdelsen af den nye struktur pr.
01.01.2014.
Venlig hilsen
Mentor og Bostøttekorpset
Socialcenter Ung
Kayerødsgade 37
9000 Aalborg”

Kommentar:
 Der kvitteres for de mange konstruktive bemærkninger vedrørende den fremtidige mentorindsats.
De samlede bemærkninger vil indgå i det fremadrettede arbejde på området.
 Herudover henvises til de generelle bemærkninger på side 3 vedrørende processen..
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2.9. Høringssvar fra Tillidsrepræsentanterne i DS Aalborgklubben
Fremsendt pr. 24.10.2013 på baggrund af referat fra Styringsgruppemøde d. 20.9.2013 samt nyhedsbrev
af d. 16.10.2013 vedr. kontanthjælpsreform d. 1.1.2014.
Høringssvar
Tillidsrepræsentanterne i DS Aalborgklubben, indgiver hermed følgende høringssvar angående processen
omkring kontanthjælpsreformen pr. 1.1.2014 og de kommende omstruktureringer.
Indledningsvist skal det nævnes, at vi er klar over, at meget afhænger af Byrådets beslutning d. 16.
december, men at vi har valgt at formulere nedenstående ud fra den betragtning, at indstillingen
godkendes.
Tillidsrepræsentanterne i DS Aalborgklubben mener, at omstruktureringerne er en konsekvens som følge af
kontanthjælpsreformen, og selve organiseringen omkring de forskellige huse må siges at være logisk.
Der synes at være mange interessante tiltag i Kontanthjælpsreformen og i Aalborg Kommunes samt
arbejdsgruppernes forslag til organisering.
Tillidsrepræsentanterne i DS Aalborgklubben bifalder, at der er lyttet til de arbejdsgrupper der har været
nedsat med hensyn til den fremtidige struktur, og vi mener, at omstruktureringen alt andet lige
forhåbentligt medfører, at der bliver en mere ensartet behandling af borgere, da der kan være forskellig
praksis på de forskellige kontorer, og det formentligt bliver enklere for den enkelte borger, at finde ud af
hvor pgl. skal henvende sig.
Vi forventer, at Socialrådgiverne får nye og spændende udfordringer, men samtidig vil vi også påpege
nedenstående problemstillinger/bekymringer.
-

-

-

-

Socialrådgiverne har lige nu svært ved at overskue, hvad omstruktureringerne og reformen i det
hele taget kommer til at betyde for dem, både i forhold til bemandingssituation og arbejdsopgaver,
og den direkte konsekvens heraf er, at arbejdsmiljøet bliver utrygt, og der florerer mange gisninger
om fremtiden.
Tillidsrepræsentanterne i DS Aalborgklubben mener, at det er væsentligt, at der hurtigst muligt
udmeldes en tidsplan for, hvornår der bliver meldt noget ud om de forskellige tiltag. Vi mener, at
dette vil give mere ro og tryghed for den enkelte medarbejder.
Tillidsrepræsentanterne i DS Aalborgklubben mener, at det er væsentligt, at der snarest muligt
bliver meldt noget ud om evt. fysiske placeringer mv. da dette fylder meget for den enkelte
socialrådgiver. Det anses derfor som vigtigt, at der snarest muligt kommer en afklaring om hvor de
forskellige huse får fysisk placering og hvornår dette kan forventes at blive udmeldt?
Tillidsrepræsentanterne i DS Aalborgklubben mener, at det er vigtigt med så meget medinddragelse
som muligt, og at det er vigtigt med åbenhed i processen.
Tillidsrepræsentanterne i DS Aalborgklubben har en forventning om, at den enkelte socialrådgiver
får mulighed for at fremsætte ønske om fremtidig placering, det være sig i ”Ungehuset” eller
”Aktivitetshuset”, så dette ikke påduttes medarbejderen. Hvornår og hvordan bliver det muligt at
fremsætte ønsker omkring placering?

24

Bilag 2

-

-

-

Tillidsrepræsentanterne i DS Aalborgklubben har en forhåbning om, at der følger
uddannelsesmidler med til at sikre, at den enkelte rådgiver fagligt kan honorere den placering pgl.
får?
Der udtrykkes generelt et ønske om, at det hurtigt meldes ud hvem der bliver ledere for de enkelte
huse.
Tillidsrepræsentanterne i DS Aalborgklubben forestiller sig, at det kan blive en udfordring at skulle
samle de forskellige afdelinger i de nye huse. Det drejer sig om kontorer, som gør tingene på vidt
forskellig vis – hvordan finder man ud at ensrette sagsbehandlingen?
Det er bekymrende, at noget af fleksibiliteten forsvinder ved at skille kontanthjælpsrådgivere og
sygedagpengerådgivere fra hinanden, idet tværfagligheden alt andet lige indskrænkes. Hvordan kan
dette undgås?

Kommentar:
•

Enig i betragtningerne - Der henvises til de generelle bemærkninger på side 3.
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