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Alternative forslag til tilpasning af udgifterne på aktiveringsrammen
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har med indstillingen omkring tilpasning af udgifterne på
aktiveringsrammen opstillet konkrete bud hvorpå en tilpasning af aktiveringsrammen kan gennemføres.
Såfremt Beskæftigelsesudvalget ønsker andre muligheder for tilpasninger af udgifterne på aktiveringsrammen kan der peges på følgende alternative områder:
Alternative muligheder for tilpasning af aktiveringsrammen
Sygedagpengeområdet - indsatsen overfor sygedagpengemodtagere kan sættes op eller reduceres
yderligere. Der er ikke lovgivningsmæssigt krav om en given beskæftigelsesindsats med faste
tidsterminer og varigheder overfor sygedagpengemodtagere. Aalborg Kommune har hidtil prioriteret
indsatsen overfor sygedagpengemodtagere højt, idet beskæftigelsesindsatsen er et vigtigt redskab i
afklaringen af sygedagpengemodtagere.
Kontanthjælpsområdet – indsatsen overfor over 30 årige kontanthjælpsmodtagere kan sættes op
eller reduceres yderligere, idet Aalborg Kommunes beskæftigelsesindsats ligger udover det minimumsniveau, som kommunerne er forpligtiget til via lovgivningen.
Forsikrede ledige - indsatsen overfor forsikrede ledige kan sættes op eller reduceres yderligere, idet
Aalborg Kommunes beskæftigelsesindsats ligger udover det minimumsniveau, som kommunerne er
forpligtiget til via lovgivningen.
Fleksjobledige - indsatsen overfor fleksjobledige (som modtager ledighedsydelse) kan sættes op
eller reduceres yderligere. Der er ikke lovgivningsmæssigt krav om en given beskæftigelsesindsats
med faste tidsterminer og varigheder overfor fleksjobledige.
Virksomhedsplaceringer udenfor Aalborg Kommunes egne arbejdspladser, dvs. på private og
andre offentlige arbejdspladser – hvis der i stedet for uddannelseskøb eller vejledende og opkvalificerende tilbud i form af særligt tilrettelagte forløb eller projekter kan etableres flere virksomhedsplaceringer vil der kunne opnås en besparelse på aktiveringsudgifterne, idet virksomhedstilbud er den
billigste form for aktivering samtidig med at det ofte også er den form for aktivering, hvor der opnås
de bedste resultater. Med forvaltningens forslag til aktiveringspolitik lægges der op til næsten en
fordobling i antallet af kontanthjælpsmodtagere i en virksomhedsplacering. Der henvises til indstillingen omkring aktiveringspolitikken for kontanthjælpsmodtagere i 2014. Der er tale om en meget

Jobcenter Sekretariat

Sønderbro 12
9000 Aalborg

9931 2521

ambitiøs målsætning, som efter forvaltningens vurdering først bør realiseres inden, at det vil være
realistisk at sætte antallet yderligere op. På sigt f.eks i slutningen af 2014 eller i 2015 er det dog forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at udvide antallet af virksomhedsplaceringer yderligere
og dermed opnå en besparelse på aktiveringsrammen.
Virksomhedsplaceringer på Aalborg Kommunes egne arbejdspladser – i lighed med virksomhedsplaceringer udenfor Aalborg Kommune vil der kunne opnås en besparelse ved i højere grad at
anvende virksomhedsplaceringer i Aalborg Kommune. Det vil alt andet lige være lettere, at udvide
antallet af virksomhedsplaceringer i Aalborg Kommune end udenfor Aalborg Kommune. Med forvaltningens forslag til aktiveringspolitik for kontanthjælpsmodtagere i 2014 lægges der op til en
markant udvidelse i antallet af kommunale virksomhedsplaceringer blandt andet som følge af, at der
fremover skal gives nyttejob til langt flere kontanthjælpsmodtagere. Der er tale om en meget ambitiøs målsætning, som efter forvaltningens vurdering først bør realiseres inden, at det vil være realistisk
at sætte antallet yderligere op.
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