Job- og Ydelsesafdelingen

Fokusområder i 2018
”Konteksten” og situationen
Udnytte opsvinget!
Fusion mellem jobcenter og ydelsesafdeling
Afbureaukratisering af lovgivningen og
arbejdsgange på beskæftigelsesområdet

Og så har vi også fokus på…
Digitalisering og overgang til Momentum (sagsbehandlersystem)
Nyt ydelsessystem
Afbureaukratisering (frikommune, ny beskæftigelseslovgivning, rehab-teams,
sanktioner mm.)
Fokus på ledelse og styring i samarbejde med konsulenthuset Marselisborg
Ønske om at styrke effekten af den virksomhedsrettede indsats (proces m. Marselisborg)
Paradokset i at der skabes mange arbejdspladser og vi samtidig har høj ledighed
Flere flygtninge skal i job eller uddannelse
Flere i småjob og fleksjob
Helhedsindsatser med effekt
Ulighed i sundhed, og sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse

Fokus i Job- og Ydelsesafdelingen
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Beskæftigelsesplan 2018 – 1 af 3
Målene i beskæftigelsesplanen er opstillet med udgangspunkt i budget 2018.
Antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal ultimo 2018 være 1,9 % lavere end ultimo 2017.
Virksomhedsrettet indsats
Samarbejdsgraden med virksomhederne skal ultimo 2018 være 2 procentpoint højere end
ultimo 2017.
Der skal laves 1.000 rekrutteringer til virksomheder.

Uddannelse og opkvalificering
Andelen af alle målgrupper under et, der får tilbud om ordinær uddannelse/kurser skal ultimo
2018 være 3 procentpoint højere end i 2017.
Effekten af aktiveringsindsatsen
Effekten af indsatsen skal være 3 procentpoint højere end i 2017.

Beskæftigelsesplan 2018 – 2 af 3
Mål for jobcentrets målgrupper:
Antallet af forsikrede ledige skal falde med 5,1 %.
Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal falde med 2,9 %.
Antallet af langtidsledige skal falde med 5,1 %.
Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal være på niveau med 2017.

Antallet af sygedagpengemodtagere skal være på niveau med 2017

Beskæftigelsesplan 2018 – 3 af 3
Antallet af borgere i ressourceforløb må stige med 1,4 %.
Antallet af borgere i fleksjob må stige med 4,1 %.
Antallet af borgere på førtidspension skal falde med 1,5 %.

Integration
Efter 2 år forventes, at yderligere 15 % er i beskæftigelse eller uddannelse – i alt 25 % og
at 12 % af kvinderne er i beskæftigelse eller uddannelse.
Efter 3 år forventes, at yderligere 25 % er i beskæftigelse eller uddannelse – i alt 50 %.
Ultimo 2018 er der 50 IGU forløb i gang.
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Job- og Ydelsessekretariatet
Job- og Ydelsessekretariatet er en stabsfunktion, der servicerer såvel den politiske som den
administrative ledelse af Job- og Ydelsesafdelingen, som de lokale enheder på myndighed- og
udførersiden.
Sekretariatet understøtter driften og udviklingen af afdelingen – herunder medvirker til at kvalitetssikre
indsatsen til gavn for borgere og virksomhederne i Aalborg Kommune.
Sekretariatet rådgiver og vejleder indenfor alle lovområder på beskæftigelses- og ydelsesområdet,
såsom i fht. revalidering, aktivering, tilbud til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpenge, ressource-forløb
og førtidspension.
Sekretariatet yder endvidere bistand til udvikling og evaluering af indsatsen på områderne, herunder
projekter og kursusforløb, formidling af lovregler, implementering af nye tiltag, samarbejdsaftaler mv.,
udarbejdelse og vedligeholdelse af instruktioner, udarbejdelse af ansøgninger om ekstern finansiering,
udarbejdelse af beslutningsoplæg, diverse analyser, statistik / ledelsesinformation og årsrapporter samt
ad hoc opgaver indenfor arbejdsmarkedsområdet.
Sekretariatet formulerer blandt andet oplæg til kommunens beskæftigelsesplan og justeringer af denne.
Derudover er sekretariatsbetjeningen af Det Lokale Beskæftigelsesråd placeret her.

Virksomhedscentret
Virksomhedsservice og Fleksjobenheden.
Virksomhedscentret er virksomhedernes indgang til Job- og Ydelsesafdelingen, når det
drejer sig om rekruttering af medarbejdere, fastholdelse af sygdomstruede medarbejdere
samt indgang for borgere, der er visiterede til fleksjob og førtidspensionister, der ønsker job
med løntilskud.
- Flere borgere i flekjob
- Generel v.s. i fokus
- Samarbejde med Business Aalborg
- Byg i Nord

Jobhuset
Jobhuset er indgangen for alle forsikrede ledige og alle kontanthjælpsmodtagere med en
erhvervskompetencegivende uddannelse og alle kontanthjælpsmodtagere over 30 år.
Jobhuset yder desuden generel råd- og vejledning, forestår opfølgning på den lediges
situation samt afgiver konkrete aktiveringstilbud.
- Investeringsmodel på de forsikrede område
- Uddannelsesby…

- Opkvalificering mod flaskehalse

Job- og Aktivhuset
Job- og Aktivhuset varetager beskæftigelsesindsatsen overfor aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere over 30 år og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under 30
år, der har en kompetencegivende uddannelse.
Der er tale om ledige, som har andre problemer end ledighed.
Omfattet af afdelingens målgruppe er desuden borgere i ressourceforløb, ansøgning om
forhøjelse af førtidspension og ansøgninger om revalidering, fleksjob og førtidspension fra
borgere uden offentlig forsørgelse.
-

”Flere skal med”

-

Virksomhedsrettet indsats

-

Projekt ”Job og Familie”

Uddannelseshuset
Uddannelseshuset er etableret i et samarbejde mellem Job- og Ydelsesafdelingen og
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er indgangen for unge under 30 år, der søger
uddannelseshjælp.
Uddannelseshuset, Jobcenter varetager uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen overfor
de unge.
Der følges op på den unges situation samt afgivelse af påbud om optagelse på ordinær
uddannelses samt afgivelse af aktiverings- og revalideringstilbud mhp. at afklare og
opkvalificere den unge mhp. at den unge efterfølgende søger optagelse på en ordinær
uddannelsesinstitution.
-

FGU på vej

-

Generelt pres på resultaterne på området

-

Brobygning

-

Flere unge mod erhvervsrettede uddannelser

Sygedagpengehuset
Sygedagpengehuset varetager beskæftigelsesindsatsen samt ydelsesdelen for alle
sygedagpengemodtagere.
Opgaven består i at hjælpe de sygemeldte hurtigst muligt tilbage til det ordinære
arbejdsmarked herunder afklaring af eventuel berettigelse til fleksjob, ressourceforløb eller
førtidspension.
-

God udvikling på området

-

Samarbejde med arbejdsgivere, A-kasser og faglige organisationer

-

Flere i beskæftigelse

Flere sygemeldte

Job- og Integrationshuset
Job- og Integrationshuset løser arbejdsmarkedsrettede opgaver i forbindelse med
flygtninge og indvandrere, der på grund af integrationsmæssige barrierer kræver en særlig
indsats for at komme fra offentlig forsørgelse til aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet.
Job- og Integrationshuset varetager modtagelsen af nye flygtninge og familiesammenførte
(herunder boligplacering, familiekonsulenter).
Job- og Integrationshuset har tolke ansat, der varetager tolkeindsatsen for hele kommunen.
Grønlænderindsatsen er en specialiseret indsats for grønlændere, der har problemer
udover ledighed.
-

Fusion af socialcenter og Jobcenter

-

Mindre tilgang af nye flygtninge end tidligere

-

Virksomhedsrettet indsats og IGU

Sprogcenter Aalborg
Sprogcenter Aalborg forestår undervisningen af voksne udlændinge bosat i Aalborg
Kommune i henhold til Lov om Danskuddannelse m.v.
Sprogcentret underviser flygtninge og indvandrere i dansk sprog, kultur- og
samfundsforståelse. Undervisningen er modulopbygget og kan afsluttes med en
statskontrolleret danskprøve.
-

Selvforsøgende og studerende

-

Styringsudfordring ift. tilgang af flygtninge og ændret lovgivning

-

Fleksibilitet og virksomhedsrettet fokus

RessourceCenter Aalborg (RCA) / Projektafsnittet
RCA tilbyder udvikling og afklaring af arbejdsevnen for unge og voksne uanset ydelse.
Målet for alle forløb er at udvikle den enkeltes ressourcer med henblik på opnåelse af
tilknytning til arbejdsmarkedet. Der tilbydes forløb for unge og voksne med
autismespektrum forstyrrelser samt STU. Desuden tilbydes beskyttet beskæftigelse for
modtagere af førtidspension.
3 afdelinger: Skjernvej 7, Projekt VIA og Træningshøjskolen

Projektafsnittet arbejder med aktivering af kontanthjælpsmodtagere og
sygedagpengemodtagere.
Formålet er at udvikle og afklare de lediges og sygemeldtes arbejdsevne og dermed hjælpe
dem videre mod ansættelse på det ordinære arbejdsmarked eller optagelse på en ordinær
uddannelsesinstitution.
Tilbuddene er organiseret i 2 søjler.

RessourceCenter Aalborg (RCA) / Projektafsnittet
Fælles for RessourceCenter Aalborg og Projektafsnittet
-

Omstilling mod virksomhedsrettet indsats

-

Effektmålingen af tilbud

-

Organisering og volumen

-

Økonomiske rammer

Ydelsescentret
Ydelsescentret varetager opgaver vedrørende vurdering og bevilling af kontanthjælp,
uddannelseshjælp og integrationsydelse for alle nyledige ansøgere.
Ydelsescentret varetager endvidere udbetaling af ydelser til borgere, som er på offentlig
forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse,
ledighedsydelse m.m. samt bevilling af enkeltydelser).
Afsnittet består desuden af et pensionsteam, som varetager opgaver overfor folke- og
førtidspensionister samt et Kontrolteam, hvor indsatsen mod socialt bedrageri er placeret.
-

Fusion af tre afsnit

-

Et fælles serviceniveau

-

Økonomisk rådgivning

Økonomi
Regnskab 2017 – Forventer balance samlet set
Budget 2018 – Ambitiøst og optimistisk budget
Beskæftigelsestilskud – 2018 er sidste år
Budget 2019
- Økonomikursus

-

Regeringens afbureaukratiseringsforslag ÷ 0,5 mio. kr. ind i økonomiaftale
(svarer til 18 mio. kr. i Aalborg)

-

Aktiveringsrammen - ÷ 1,0 mia. kr. i 2019
(svarer til 35 – 40 mio. kr. i Aalborg)

Spørgsmål

