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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Mødet starter kl. 8:30 og der serveres frokost kl. 11:30 ca. og mødet forventes slut kl. 13:00.

Beslutning:
Godkendt.
Med tilføjelse af, at der sættes to ekstra punkter på dagsordenen til behandling hhv. vedrørende Godkendelse
af Aktuel Status 2018 for FB - Serviceudgifter samt Tillægsbevilling med henblik på fremsendelse til byrådets
behandling.
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Punkt 2.

Godkendelse af økonomirapportering pr. 31. august 2018 for Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
2017-065791
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender
Økonomirapporteringen pr. 31. august 2018.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremlægger hermed Økonomirapport på baggrund af forbruget pr.
31. august 2018.
Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafrapportering, der
vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra
budgettet; dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter på de forskellige sektorer.
I Økonomirapporten afgives der et samlet bud for hvert bevillingsniveau, ligesom der for hver sektor afgives
uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet. Økonomirapporten sendes til behandling i magistraten
og byrådet.
Det skal nævnes, at i forhold til tidligere økonomirapporteringer er opsummeringen ”vendt på hovedet”. I de
hidtidige økonomiopfølgninger er afvigelserne nævnt først (pr. 31. juli merforbrug på 17,3 mio. kr.) og
derefter er nævnt, at forvaltningen alligevel forventer en overførsel (20 mio. nævnt pr. 31. juli).
I den fremlagte økonomirapport pr. 31. august er der indregnet forventede mindreforbrug på
børnehaver/dagpleje og administration, der skal finansiere overførslen til 2019. Det betyder, at
økonomirapporten indledes med, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 21 - 28 mio. kr. som
består af forventede mindreforbrug til overførsel til 2019 på 35 - 45 mio. kr. og en række øvrige afvigelser på
i alt 14 - 17 mio. kr.

Resumé af Økonomiopfølgning
Drift
Overordnet set er tendenserne i økonomirapporteringen pr. 31. august uændrede i forhold til
afrapporteringen pr. 31. juli.
Det bemærkes dog indledningsvist, at fremstillingen i økonomirapporteringen pr. 31. august er ændret,
således at forventninger til overførsler fra 2018 til 2019 nu direkte er indregnet i det forventede årsresultat.
Forventede overførsler indgik tidligere kun som en bemærkning.
For de samlede serviceudgifter vurderes det pr. 31. august, at der for hele året vil være et mindreforbrug på
21 til 28 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette mindreforbrug dækker over merudgifter på den direkte drift på
14 til 17 mio. kr. og forventede overførsler på 35 til 45 mio. kr.
De samlede forventede driftsafvigelser (merudgifter) på 14 til 17 mio. kr. dækker over følgende afvigelser:
- 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på 13 mio. kr.
- 'Misbrugsbehandling m.v.': merforbrug på 1 mio. kr.
- 'Børn og unge med særlige behov': merforbrug på 7 til 10 mio. kr.
- 'Jobtræning og Centralt finansierede fleksjob': mindreforbrug på 7 mio. kr.
De samlede forventede overførelser (mindreudgifter) på 35 til 45 mio. kr. dækker over følgende overførelser:
- 'Dagpleje og daginstitutioner': Forventet overførsler på 15 til 20 mio. kr.
- 'Sektor Administration': Forventet overførsler på 20 til 25 mio. kr.
Det skal i den sammenhæng bemærkes, at de forventede overførsler på 'Sektor Administration' i stor
udstrækning er bundet i puljer med statsligt tilskud, hensættelser til øremærkede investeringer (eksempelvis
it-udskiftninger) og overførte rådighedsbeløb fra tidligere år. De forventede overførsler på 'Dagpleje og
daginstitutioner' er baseret på erfaringer fra tidligere år.
Det forventede merforbrug på specielet voksenservicelovsområdet gør det usikkert, hvorvidt forvaltningen
kan leve om til den 'bundne overførelse', som Byrådet på mødet den 23.04.2018 pålagde forvaltningerne.
For Familie- og Beskæftigelses-forvaltningen drejer det sig om 27,3 mio. kr. Forvaltningens forventning er, at
det er realistisk med en overførsel på omkring 21 til 28 mio. kr. Der skal i den forbindelse henvises til
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budgetforligets bemærkninger om, at overførsler skal ses i sammenhæng med evt. afvigelser på det
specialiserede voksenområde.
Den samlede vurdering for det budgetgaranterede område er uændret, at der for hele året forventes at være
et merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette samlede merforbrug dækker over en række mindre
afvigelser på flere delområder, jvf. Økonomirapporten. Disse afvigelser er en naturlig konsekvens af, at der
på de enkelte delområdet altid vil være en vis usikkerhed omkring hvor mange borgere der rent faktisk ender
på den enkelte ydelse.
I forhold til samlede skøn skal det bemærkes, at den primære udfordring er, at budgettet for førtidspension
for 2018 bygger på et fejlskøn af den faktiske månedlige udbetalte ydelse, og at det - selvom om fejlskønnet
ikke syntes af meget i kroner pr. borger (400 kr. pr. borger pr. md.) - summer op til et samlet merforbrug på
dette område på ca. 32 mio. kr. For de øvrige områder gælder, at de enkelte forskydningerne samlet giver et
forventet mindreforbrug på 10 mio. kr.
For beskæftigelsestilskuddet forventes fortsat et merforbrug på 35 mio. kr. til medfinansiering af Adagpengene. Dette skyldes en højere ledighed end forudsat ved budgetlægningen.
Anlæg
Der forventes en overførsel på omkring 15 mio. kr. til 2019, som hovedsagelig skyldes forsinkelse i byggeriet
af ny institution på Sandtuevej.
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Bilag:
FB_Økonomi-_og_Aktivitetsrapport_2018 August Udvalg
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Punkt 3.

Godkendelse af besparelse på aktiveringsområdet i Aalborg Kommune i 2019 - 1.
behandling
2018-048371
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Beskæftigelsesudvalgets godkendelse,
at forslagene til besparelser på aktiveringsområdet sendes i høring i MED-udvalg i Job- og
Ydelsesafdelingen og Det lokale Beskæftigelsesråd, og efterfølgende andenbehandles på møde
i Beskæftigelsesudvalget i november måned 2018

Forslagene til besparelser på aktiveringsområdet er:
at der gennemføres besparelser på aktiveringsområdet, som beskrevet i sagsbeskrivelsen
herunder at besparelsen realiseres ved,

at Haveprojektet og Serviceværkstedet nedlægges

at Pensionister i tidligere Aalborg og Nibe kommune ikke længere kan modtage haveservice,
som følge heraf

at nytteindsats videreføres i allerede eksisterende indsatser, herunder i Håndværkerprojektet,
Kantineprojektet, GPS’en og RCA

at der justeres i mentorindsatsen

at aktiveringsforløb fremover bliver af kortere varighed

at der bliver færre aktiveringstilbud og dermed et fald i det løbende antal ledige i aktivering

at der tages dialog med leverandører af aktiveringstilbud omkring en prisnedsættelse

at der sker en konvertering af tilbud til billigere aktiveringsforløb

Beslutning:
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Godkendt med henblik på, at forslag sendes i høring mhp. 2. behanding i Beskæftigelsesudvalget
forventelig den 20.11.18.
Notat vedr. Bemærkninger til pkt. 3 fra medarbejdere i Haveprojektet og Serviceværkstedet vedhæftes
referatet samt indgår i sagen til Beskæftigelsesudvalgets 2. behandling af indstillingen efter
høringsperioden.
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Sagsbeskrivelse
I november måned 2017 indgik Regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en politisk
aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke. En væsentlig del af finansieringen af pakken stammer fra en
finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen, som indebærer en afskaffelse af den statslige refusion på
driftsudgifter til aktivering.
Fra 2019 er der kun statslig refusion på aktiveringsudgifterne forbundet med ressource- og
jobafklaringsforløb samt i fht. jobrotation. Som følge af ændringen af den statslige finansiering bliver
kommunerne i stedet kompenseret gennem bloktilskuddet via budgetgarantien.
I forbindelse med aftalen er det forudsat, at finansieringsomlægningen vil medføre en adfærdsændring i
kommunernes aktiverings- og beskæftigelsesindsats, således at de samlede udgifter til aktivering på
landsplan reduceres med 1 mia. kr.
Lovgivningsændringen forventes først vedtaget i løbet af efteråret 2018, men bør ifølge KL allerede nu
indarbejdes i de kommunale budgetter for 2019. Som følge heraf har Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen fremlagt et budgetforslag for 2019 på det budgetgaranterede område, som
indebærer en besparelse på aktiveringsudgifterne på 35 mio. kr. i 2019.
I denne indstilling stilles forslag til, hvordan besparelsen kan realiseres i 2019.
Adfærdsændring i aktiveringsindsatsen
Som nævnt har Regeringen forudsat, at der i kommunerne, som følge af refusionsomlægningen, sker en
adfærdsændring. Adfærdsændringen består i, at kommunerne i mindre grad bruger vejledende- og
opkvalificerende tilbud (projekter, særlige forløb og kurser) og i højere grad bruger virksomhedsrettede tilbud
i form af virksomhedspraktik og løntilskud.
Det er på landsplan forudsat, at der bliver et fald på 30% i brugen af vejledende- og opkvalificerende tilbud,
mens der modsat er forudsat en vækst på 15% i brugen af virksomhedsrettede tilbud.
Som følge af de økonomiske forhandlinger mellem Beskæftigelsesministeriet og KL om de administrative
konsekvenser af aftalen bliver kommunerne tilført 18,1 mio. kr. på landsplan til den forstærkede
virksomhedsindsats. Det svarer til 0,7 mio. kr. eller knap 1,5 virksomhedskonsulent i Aalborg.
Job- og Ydelsesafdelingen har i en årrække arbejdet målrettet på, at udvide den virksomhedsrettede indsats,
og det er fortsat strategien, at langt flere af de ledige skal have et virksomhedstilbud. I 2017 blev der samlet
afgivet næsten 8.500 forløb på en virksomhed, hvilket er en vækst på ca. 1.000 virksomhedsforløb
sammenlignet med 2015.
Der er således allerede sket en adfærdsændring i Aalborg Kommune, men det hensigten, at udbygge dette i
de kommende år. Det er også derfor, at der i 2018 gennemføres et større kompetenceudviklingsprojekt for
medarbejdere i Job- og Ydelsesafdelingen, som arbejder virksomhedsrettet.
Den ekstra stilling som virksomhedskonsulent, som tilføres til den forstærkede virksomhedsindsats kan
naturligvis ikke ”løfte” en vækst svarende til det, som er forudsat omkring refusionsomlægningen, men
sammen med kompetenceudviklingsprojektet forventes det, at der fortsat vil ske en vækst i brugen af
virksomhedsrettede tilbud i 2019.
Ændrede lovgivningsmæssige krav til kommunernes aktiveringsindsats
Besparelsen på 35 mio. kr. svarer til ca. 11% af den nuværende aktiveringsindsats. Når en besparelse af
denne størrelsesorden skal realiseres, vil det være relevant, at tage udgangspunkt i de lovgivningsmæssige
rammer, idet der fra Folketingets side er fastsat rammer i lovgivningen for, hvornår kommunerne skal afgive
aktiveringstilbud til de ledige.
Den 23. august 2018 er der indgået et politisk forlig omkring en forenkling af beskæftigelsesindsatsen, som
indebærer, at kommunerne fra 1. juli 2019 i endnu større grad selv kan tilrettelægge aktiveringsindsatsen for
de ledige.
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De nuværende lovgivningsmæssige krav til aktiveringstilbud gælder for forsikrede ledige og kontanthjælp- og
uddannelseshjælpsmodtagere. Der er ikke lovgivningsmæssige krav til aktiveringsindsatsen for
sygedagpengemodtagere, ressource- og jobafklaringsforløb og ledighedsydelsesmodtagere.
Med forenklingen af beskæftigelseslovgivningen vil der fortsat være minimumskrav til aktiveringsindsatsen
for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, men kravene reduceres og forenkles på tværs af de to
målgrupper, således at alle ledige skal have et aktiveringstilbud senest efter 6 måneders ledighed. Øvrige
aktiveringstilbud derudover er op til jobcentrets vurdering udfra den konkrete borgers situation. De
nuværende regler om gentagen aktivering af kontanthjælpsmodtagere bortfalder som følge af aftalen. Man
har ikke politisk ønsket, at ændre på kravene til unge på uddannelseshjælp, hvor der således fortsat er krav
til såvel første som efterfølgende aktiveringstilbud.
Der er, som bilag, vedlagt en oversigt over de nuværende og kommende aktiveringsregler for forsikrede
ledige og kontanthjælpsmodtagere.
De kommende nye lovgivningsmæssige krav gør det nemmere for kommunerne, at gennemføre reduktioner
af aktiveringsindsatsen og dermed realisere besparelsen på aktiveringsområdet. Med de nye
lovgivningsmæssige rammer vil det især være muligt, at reducere indsatsen for kontanthjælpsmodtagere,
idet der ikke længere er krav til gentagne tilbud.
Forslag til hvordan besparelsen på aktiveringsrammen kan realiseres
Der kan gennemføres en besparelse på aktiveringsområdet ved, at ”dreje på nogle håndtag” og dermed
justere i indsatsen. Der kan f.eks afgives aktiveringstilbud af kortere varighed, der kan gives færre tilbud og
så kan prisen på det enkelte tilbud nedsættes.
Når en besparelse af denne størrelsesorden skal gennemføres vil det være relevant, at bringe flere tiltag i
spil på samme tid. I det følgende beskrives kort de tiltag, som forvaltningen vil foreslå sættes i værk:


Nedlæggelse af Haveprojektet og Serviceværkstedet. Indsatsen for åbenlyst uddannelsesparate er
ændret her i 2018, således at færre unge fremover henvises til nytteindsats. Hermed er der ikke
længere grundlag for at videreføre Haveprojektet og Serviceværkstedet og som følge heraf foreslås
de to projekter nedlagt. Der er vedlagt et uddybende bilag om at nedlægge Haveprojektet og
Serviceværkstedet. Nedlæggelse af de to projekter vil medføre en besparelse på
aktiveringsrammen. Samtidig er Projektafsnittet og Ressourcecenter Aalborg lagt sammen her i
2018, hvilket indebærer nogle stordriftsfordele og rationaliseringer. Samlet vurderes besparelsen at
blive på 5-6 mio. kr.



Justering af mentorindsatsen. Den kommende ændrede beskæftigelseslovgivning medfører nogle
ændringer omkring mentor, hvor mentor fremover ikke længere er at betragte som et
aktiveringstilbud og samtidig bortfalder reglerne omkring ret og pligtmentor. Mentorstøtte kan fortsat
bruges til, at understøtte indsatsen overfor den enkelte ledige. Job- og Ydelsesafdelingen vil
analysere området nærmere og overveje om der f.eks skal ske ændringer for de borgere, som både
har en mentor og samtidigt deltager på et forløb i regi af Ressourcecenter Aalborg. Samlet vurderes
det muligt, at justere i mentorindsatsen svarende til en besparelse på 2-3 mio. kr.



Kortere aktiveringsforløb. I dag findes der ikke begrænsninger eller faste principper for varigheden af
tilbud. Fremover foreslås det, at varigheden på vejledende og opkvalificerende tilbud tager
udgangspunkt i nogle faste principper, hvor varigheden som udgangspunkt fastsættes til 4 uger for
jobparate ledige (forsikrede ledige og jobparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere) og
13 uger for aktivitetsparate ledige (kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere).
Aktiveringstilbud skal fortsat gives med mening og de faste principper vil være vejledende, men ikke
firkantede regler, som ikke må afviges. Hvis det er relevant for den enkelte ledige vil der kunne
afgives et tilbud af længere varighed, hvilket f.eks kan være et særligt målrettet kompetencegivende
kursus med henblik på efterfølgende arbejde eller virksomhedsplacering. Der vil også fortsat være
mulighed for, at forlænge et tilbud, hvis det vurderes relevant udfra den enkelte lediges situation. Og
for nogle målgrupper, som f.eks de uddannelsesparate unge, kan der være tilbud af længere
varighed, som fortsat vil kunne bevilges – det kan f.eks være et brobygningsforløb. Det er samtidig
udgangspunktet, at de vejledende og opkvalificerende tilbud munder ud i en efterfølgende
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virksomhedsplacering, så det samlede forløb for den enkelte ledige kan blive af længere varighed,
såfremt at den ledige inden da ikke kan udsluses til arbejde eller uddannelse. Den enkelte rådgiver
vil ikke have kompetence til, at gå ud over de faste varighedsprincipper eller forlænge et forløb. Det
vil kræve en godkendelse fra nærmeste leder. Samlet vurderes det muligt, at opnå en besparelse på
12-14 mio. kr.


Færre aktiveringstilbud. Den kommende ændrede beskæftigelseslovgivning medfører, som tidligere
omtalt, nogle ændringer i kravene til kommunernes aktiveringsindsats, hvor der slækkes på de
lovgivningsmæssige krav. Som følge heraf giver det mening i højere grad, at afgive tilbud udfra den
lediges aktuelle situation og i fht. forhold til arbejdsmarkedets krav og behov fremfor at afgive et
tilbud fordi at der er krav om det lovgivningsmæssigt. Udgangspunktet for afgivelsen af
aktiveringstilbud skal fortsat være Aalborg Kommunes aktiveringsprincipper (vedlagt dagsordenen
som bilag), men de lovgivningsmæssig lempede krav vil medføre, at der fremover ikke afgives tilbud
i situationer, hvor det ikke umiddelbart giver mening for den enkelte ledige. Særligt de ændrede krav
til gentagen aktivering af kontanthjælpsmodtagere vil medføre en reduktion i antallet af
kontanthjælpsmodtagere i et vejledende og opkvalificerende tilbud. Men der ændres ikke på det
virksomhedsrettede fokus, så noget af faldet i vejledende og opkvalificerende aktiveringstilbud vil
blive opvejet af flere virksomhedsplaceringer. Samlet vurderes det dog muligt, at der som følge af
færre aktiveringstilbud vil kunne opnås en besparelse på 5-6 mio. kr.



Nedsætte prisen på tilbud. Job- og Ydelsesafdelingen vil gå i dialog med de enkelte udbydere af
aktiveringstilbud såvel internt i Aalborg Kommune som eksternt med henblik på, at der sker en
prisnedsættelse af de enkelte tilbud. Besparelsesbehovet på 35 mio. kr. er opgjort i 2018-priser. Hvis
de nuværende priser fremskrives til 2019-priser vil det indebære en yderligere udgift på samlet
omkring 5 mio. kr. I dialogen med udbyderne vil Job- og Ydelsesafdelingen foreslå, at der ikke sker
en prisregulering fra 2018 til 2019 og at der derudover sker en generel prisnedsættelse. Samlet
vurderes det muligt, at der kan opnås en besparelse på 2-3 mio. kr. udover den ovenfor nævnte
prisregulering fra 2018 til 2019.



Konvertering af tilbud. Der findes i dag en række specialiserede tilbud, som i dag primært anvendes
til unge med særlige behov. Det kan f.eks være tilbud til autister, sent udviklede unge eller til unge i
forbindelse med Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Kendetegnene ved flere af disse
tilbud er, at uddannelses- og beskæftigelseseffekten af indsatsen er ganske begrænset. Job- og
Ydelsesafdelingen vil derfor overveje, at udvikle tilbud til nogle af de samme målgrupper i regi af
Ressourcecenter Aalborg, og samtidig justere i indholdet, således at tilbuddene kan afvikles til en
reduceret udgift. Der vil således blive tale om selv at afvikle nogle af tilbuddene i regi af Job- og
Ydelsesafdelingen fremfor at købe pladserne ved eksterne samarbejdspartnere. Eventuelle
ændringer i tilbuddene vil skulle ske i sammenhæng med implementeringen af Nye Fælles Veje på
det specialiserede område. Samlet vurderes det muligt, at konvertere tilbud, så der opnås en
besparelse på 4-5 mio. kr.

Der skal i indsatsen være fokus på, at den enkelte ledige via aktivering hjælpes videre mod selvforsørgelse
og at der er en reel effekt af de aktiveringstilbud, som sættes i værk. Job- og Ydelsesafdelingen udarbejder
løbende effektmålinger af de enkelte tilbud, således at der er gennemsigtighed på hvilke resultater, som det
enkelte tilbud opnår. Effektopgørelser fra 2017 er vedlagt dagsordenen som bilag.
Overblik over besparelsestiltagene
Job- og Ydelsesafdelingen vil såfremt, at Beskæftigelsesudvalget godkender forvaltningens forslag, arbejde
videre med de enkelte tiltag. Det skal nævnes, at der vil være en vis omstillingsperiode og der vil blive
arbejdet med tiltagene fra 2018 og i løbet af 2019.
Samlet set vurderes tiltagene at kunne medføre en samlet besparelse på 35 mio. kr. i 2019.
Tiltag

Forventet
Besparelsesbeløb

Nedlæggelse af Haveprojektet og Serviceværkstedet
Justering af mentorindsatsen
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Kortere aktiveringsforløb
Færre aktiveringstilbud
Nedsætte prisen på tilbud
Konvertering af tilbud

12-14 mio. kr.
5-6 mio. kr.
2-3 mio. kr.
4-5 mio. kr.

Samlet besparelse

30-37 mio. kr.

Når budget 2019 er vedtaget i Byrådet i oktober måned 2018 vil forvaltningen fordele aktiveringsrammen for
2019 på målgrupper og afsnit. Det er udgangspunktet for fordelingen, at reduktionerne i aktiveringsindsatsen
sker bredt og på tværs af alle målgrupper tilknyttet Job- og Ydelsesafdelingen.
Men f.eks påvirker de ændrede lovgivningsmæssige krav til aktivering forskelligt, idet f.eks der ikke sker
ændringer i de lovgivningsmæssige krav til aktivering af unge på uddannelseshjælp.
Konsekvenser af besparelsen på aktiveringsområdet
Det er ikke muligt, at gennemføre en besparelse af denne størrelsesordenen uden, at det vil have en række
konsekvenser for beskæftigelsesindsatsen overfor de ledige.
Der er ingen tvivl om, at den samlede aktiveringsaktivitet vil gå ned og at de ledige generelt set kommer i
færre tilbud i kortere tid og at der løbende vil være færre ledige i et aktiveringstilbud.
Regeringen har forventet, at der på landsplan sker en aktivitetsnedgang på vejledende og opkvalificerende
tilbud svarende til ca. 7.000 fuldtidsaktiverede, hvilket svarer til ca. 250 fuldtidsaktiverede i Aalborg
Kommune.
Det er vanskeligt, at vurdere i hvilket omfang aktiviteten vil blive reduceret i Aalborg Kommune. Det er
forvaltningens udgangspunkt, at en del af besparelserne skal findes ved justering af det nuværende
prisniveau, således at besparelsen ikke får fuld gennemslag på den samlede aktiveringsaktivitet.
Forringelsen af aktiveringsindsatsen, som besparelsen medfører, vil alt andet lige have en betydning for den
samlede beskæftigelses- og uddannelseseffekt og kan dermed medføre, at den enkelte ledige er længere tid
på offentlig forsørgelse end hvis, der ikke var sket en besparelse.
Derudover forventes besparelsen, at medføre en nedlæggelse af omkring 60-70 stillinger internt i Job- og
Ydelsesafdelingen og ved forskellige eksterne samarbejdspartnere, idet der forventes en tilpasning i antallet
af tilbudspladser og givet vis også, at der er tilbud og projekter, som helt skal nedlægges.
Nedlæggelse af stillingerne i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vil ske dels ved naturlig afgang og dels
ved brug af Aalborg Kommunes regler om overtallige.
Høring og tidsplan
Det foreslås, at der gennemføres en høringsrunde i MED-udvalg i Job- og Ydelsesafdelingen samt ved LBR
udfra følgende tidsplan:
Beskæftigelsesudvalg – 1. behandling
Høring i MED-udvalg og LBR
FL – 2. behandling
Beskæftigelsesudvalg – 2. behandling

Beskæftigelsesudvalget

25. september 2018
oktober måned 2018
7. november 2018
20. november 2018
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Bilag:
Oversigt på ret- og pligttilbud
Beskæftigelsesudvalget 16-02-2016 Godkendelse af Aktiveringsprincipper for Jobcenter Aalborg
Bilag vedrørende nytteindsats
Effekter 2017 fordelt på målgrupper - med varighed
Udslusning efter 4 og 12 måneder
Bilag omdelt til punkt 3 Beskæftigelsesudvalges møde 25. september 2018.
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Punkt 4.

Godkendelse af Status for beskæftigelsesindsatsen i Aalborg Kommune, september
2018
2018-013047
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender status for
beskæftigelsesindsatsen i Aalborg Kommune
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Job- og Ydelsesafdelingen har udarbejdet en status for målene i beskæftigelsesplanen for 2018. I statussen
sammenlignes resultaterne for Aalborg Kommune med resultaterne for de øvrige 6-byer og hele landet.
Overordnet viser statussen, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse falder – i maj 2018 var der 1,4 %
færre på offentlig forsørgelse end i maj 2017. Faldet er dog mindre end for de fleste af 6-byerne og hele
landet. Til gengæld har Aalborg fortsat den laveste andel af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse blandt 6byerne (bortset fra København), og andelen er på niveau med hele landet.
Blandt de øvrige resultater kan fremhæves:
 Den andel af virksomhederne i Aalborg Kommune, som Jobcenter Aalborg samarbejder med ift.
virksomhedspraktik, løntilskud og fleksjob ligger i de første fem måneder af 2018 0,4 procentpoint højere
end i samme periode i 2017.
 Pr. uge 34 2018 er der lavet 450 formidlinger af ordinære job til virksomheder.
 Andelen af de aktiverede, der deltager i ordinær uddannelse, er steget med 2,5 procentpoint (2. kvartal
2018 ift. 2. kvartal 2017).
 Antallet af forsikrede ledige er pr. maj 2018 0,9 % lavere end i maj 2017. Blandt 6-byerne har kun
København og Odense en bedre udvikling.
 Til gengæld er Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland fortsat stigende, hvilket medfører et
øget tab på beskæftigelsestilskuddet. Årsagen er primært det store antal ledige dimittender, der hvert
år kommer fra uddannelsesinstitutionerne.
 Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldende (med 5,2 % i maj 2018), men dog ikke så meget som
på landsplan.
 Antallet af unge er faldet, men 6-byerne (bortset fra Odense) og hele landet har et større fald.
 Antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring (under ét) er pr. maj 2018 faldet med 2,9 % ift.
maj 2017, hvilket er bedre end for 6-byerne (bortset fra Aarhus) og hele landet.
 Antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet (ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob og
førtidspension) er steget. Andelen af borgere på kanten af arbejdsmarkedet er dog fortsat markant
lavere i Aalborg end i 6-byerne (bortset fra København) og hele landet.
 På integrationsområdet er 54,7 % udsluset til arbejde eller uddannelse efter 3 år, hvilket er bedre end
målet om 50 %. Også målet om udslusning af 25 % efter 2 år er opfyldt, mens målet vedrørende
udslusning efter 1 og efter 2 år for kvinder ikke er opfyldt.
 Antallet af borgere på integrationsydelse er i juni 2018 faldet med 16,8 % i forhold til juni 2017. Det er
på niveau med Aarhus og Odense, mens København har en stigning.
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Bilag:
Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg, september 2018.DOCX

Beskæftigelsesudvalget

Møde den 25.09.2018
kl. 08.30

Side 15
3 afaf346

Beskæftigelsesudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af, at udkast til beskæftigelsesplan for 2019 sendes i høring
2018-031933
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at udkast til
beskæftigelsesplan for 2019 sendes i høring
Beslutning:
Godkendt med indarbejdelse af bemærkninger med henblik på, at Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 sendes
i høring og med forventelig 2. behandling i Beskæftigelsesudvalget den 20.11.18.
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Sagsbeskrivelse
Formålet med beskæftigelsesplanen er at sætte retningen for beskæftigelsesindsatsen i Aalborg Kommune.
Beskæftigelsesplanen beskriver derfor arbejdsmarkedet i Aalborg og Nordjylland og de udfordringer der er
for beskæftigelsesindsatsen. Derefter beskrives rammerne for indsatsen, herunder de principper og særlige
fokusområder, der er opstillet for beskæftigelsesindsatsen i Aalborg Kommune.
På baggrund af udfordringerne på arbejdsmarkedet og rammerne for indsatsen opstilles dels tværgående
mål for indsatsen og dels konkrete mål for målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen i 2018.
Målene i udkastet til beskæftigelsesplan for 2019 er opstillet med udgangspunkt i forslaget til budget for
2019.

Tidsplan:
25. september

Beskæftigelsesudvalget

Oktober

Høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Erhvervsrådet, Integrationsrådet,
Uddannelsesrådet, Handicaprådet, Jobcenter Aalborgs AMU mv.

7. november

Forvaltningsledelsen

20. november

Beskæftigelsesudvalget

3. december

Magistraten

10. december

Byrådet
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Bilag:
Årsplan for den virksomhedsvendte indsats 2019.docx
Udkast til beskæftigelsesplan for 2019.docx
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Punkt 6.

Godkendelse af udvidelse af frikommuneforsøg vedr. kontaktforløb
2017-005359
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender
at Omfanget af frikommuneforsøget vedr. de lovpligtige samtaler øges i forhold til forsikrede
ledige.

at Frikommuneforsøget vedr. de lovpligtige samtaler også i begrænset omfang anvendes i
ledighedsydelsessager
Beslutning:
Godkendt for den del, der vedrører "1. At", og "2. At udgår".
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune deltager sammen med de øvrige nordjyske kommuner i Frikommuneforsøg II under
temaet ”En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet” i
perioden 2016-2021.
I denne periode kan der gennemføres forsøg på konkrete områder efter godkendelse fra Økonomi og
Indenrigsministeriet.
Et af forsøgene handler om de lovpligtige samtaler, hvor kommunerne har mulighed for mere fleksibilitet i
forhold til samtalens kadence, indhold og form. Dette forsøg har kunnet igangsættes siden 1. juli 2017.
Senest d. 1. oktober 2018 skal forsøgene være godkendt til igangsættelse i den enkelte kommune, herunder
også ændringer i forhold til anvendelsen i kommunen.
I Aalborg er forsøget hidtil kun blevet anvendt i forhold til forsikrede ledige. Fremadrettet ønskes, der
justeringer i forhold til forsøgets anvendelse i forhold til forsikrede ledige, ligesom der fra forvaltningens side
ønskes at anvende forsøgsmulighederne i et begrænset omfang over for ledighedsydelsesmodtagere.
Forsikrede ledige
Hidtil er forsøget til forsikrede ledige blevet anvendt til følgende:




Første samtale i jobcentret, som skal være i fællesskab med a-kassen, er blevet flyttet til 2. samtale
Anden fællessamtale er blevet gjort mere fleksibel, hvilket betyder at den afholdes i 5.-7. måned og
ikke som ellers i 5.-6. måned
Tredje fællessamtale fremrykkes fra 16. måned til 12. måned for alle som er overdraget til anden
aktør.

Fremadrettet og med virkning fra 1. oktober 2018 ønskes det at udvide brugen af forsøget med de lovpligtige
samtaler til forsikrede ledige, således at der i visse tilfælde afholdes en telefonisk samtale i stedet for en
personlig. Uden forsøget skal alle møde til personlig samtale i jobcentret, medmindre de er i aktivering eller
der er 6 uger eller mindre til de går i arbejde, er på vej til efterløn, uddannelse, mv.
De forsikrede borgere, der ønskes omfattet af forsøget, er borgere, der vurderes at have en tilknytning til
arbejdsmarkedet eller som snart afmeldes. Det drejer sig konkret om følgende borgere:








Borgere, som aflyser en samtale som følge af sygdom, jobsamtaler eller er i en aktivitet
Borgere, som har en fast tilknytning til en virksomhed minimum 20 timer pr. uge.
Borgere, som er sæsonledige (en sæsonledig er en ledig der har en forventning om at vende tilbage
til tidligere arbejdsgiver indenfor 4 måneder. Enten fordi de har en klar aftale om at vende tilbage
eller et mundtlig tilsagn, der understøttes af forsørgelseshistorikken).
Borgere, som er på vej i job – 8 uger inden afmelding grundet ordinær beskæftigelse.
Borgere, som er på vej på efterløn – 8 uger inden afmelding.
Borgere, som påbegynder uddannelse på ordinære vilkår - 8 uger inden afmelding.
Borgere, som påbegynder værnepligt eller barsel – 8 uger inden afmelding.

Der vil ikke med udvidelse af forsøget ske en reduktion i antallet af samtaler, idet de afholdes telefonisk.
Gevinsten vil dog være, at kunne tilrettelægge samtalerne mere fleksibelt under hensyn til den enkelte og
dennes situation, samt at ressourcer i jobcentret kan anvendes mere optimalt i forhold til de, der vurderes at
have behov for dette.
Udvidelsen af forsøget vil ikke have nogle økonomiske konsekvenser, men der forventes at kunne afholdes
flere samtaler, når flere samtaler kan afholdes telefonisk.
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Ledighedsydelsesmodtagere
I Aalborg er forsøget omkring kontaktforløb ikke hidtil blevet anvendt til andre målgrupper end forsikrede
ledige. Det vurderes dog at i visse sager, vil det, i lighed med forsikrede ledige, kunne give mening at
foretaget opfølgningen telefonisk i stedet for ved personligt fremmøde.
Derfor ønskes det fremadrettet, og med virkning fra 1. oktober 2018, at visse samtaler kan afholdes
telefonisk. Dette af hensyn til borgeren og for at kunne anvende jobcentres ressourcer, der hvor der er mest
brug for det.
Konkret stilles der forslag til følgende ændringer i kontaktforløbet for ledighedsydelsesmodtagere:
 Borgere, som aflyser en samtale som følge af sygdom, jobsamtaler, mv.
 Borgere, som er sæsonledige (en sæsonledig er en ledig, der har en forventning om at vende tilbage
til tidligere arbejdsgiver indenfor 3 måneder. Enten fordi de har en klar aftale om at vende tilbage
eller et mundtlig tilsagn, der understøttes af forsørgelseshistorikken).
 Borgere, som er på vej i job – 8 uger inden afmelding grundet ordinær beskæftigelse.
 Borgere, som er på vej på folkepension eller fleksydelse (efterløn for ledighedsydelsesmodtagere) –
6 måneder inden afmelding. Erfaringen viser, at der meget sjældent er et jobperspektiv, når borger
er tæt på folkepension eller fleksydelse. Dertil kommer, at borger oftest er meget nedslidt, og at
virksomheder kun sjældent ansætter ledighedsydelsesmodtagere, så tæt på pension/fleksydelse.
 Borgere, som påbegynder barsel – 12 uger inden afmelding.

Det er ikke hensigten at forsøget skal føre til en reduktion i antallet af samtaler med borger, men blot at der
ændres i formen. Dette forventes at være tilfredsstillende for såvel borger som medarbejder, og dertil
kommer at jobcentret kan anvende ressourcerne på de borgere, der har et større behov.
Deltagelsen i forsøget forventes at blive evalueret i henhold til de aftaler om evaluering, der er indgået med
Økonomi og Indenrigsministeriet.
Igangsættelse
Udvidelse af forsøget med kontaktforløb vil efter udvalgets behandling ikke blive igangsat, før LBR har haft
indstillingen til drøftelse og orientering på møde d. 25. oktober 2018.
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Punkt 7.

Godkendelse af forsøgsprojektet Impact60
2018-066012
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender,
at der indgås samarbejdsaftale med Fokus Folkeoplysning om forsøgsprojektet Impact60
Beslutning:
Godkendt.
Der udsendes pressemeddelelse herom.
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Sagsbeskrivelse
Job- og Ydelsesafdelingen har med forbehold for Beskæftigelsesudvalgets godkendelse indgået en
samarbejdsaftale med Fokus Folkeoplysning om et forsøgsprojekt kaldet Impact60.
Der er tale om en ny samarbejds- og betalingsmodel, idet der først sker betaling for de lediges deltagelse i
projektet, når der er sket en udslusning til hel eller delvis selvforsørgelse.
Selve projektkonceptet er udviklet af Fokus Folkeoplysning i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond, hvor
det bærende element er, at selve betalingen for forløbene først sker, når den ledige er kommet i ordinært
arbejde eller uddannelse. Denne særlige incitamentsmodel vil gøre, at projektet vil have maksimal fokus på
at udsluse de ledige til selvforsørgelse.
Job- og Ydelsesafdelingen henviser et antal ledige til Fokus, som selv tilretter indhold og metode i projektet.
Der er ikke på forhånd opstillet en varighedsbegrænsning på forløbet, så projektet ”har ro” til at arbejde
målrettet med deltagerne. Princippet er, at den enkelte ledige er tilknyttet projektet frem til vedkommende
bliver selvforsørgende.
Målgruppen for projektet
Det er aftalt, at Job- og Ydelsesafdelingen henviser 120 ledige i perioden 1. september 2018 til 31.
december 2019.
Til projektet kan der henvises aktivitetsparate ledige, som er psykisk sårbare, og som er motiveret for at
indgå i projektet samt har et jobperspektiv.
Det forventes, at 50% af de ledige henvises af Uddannelseshuset og 50% henvises af Job- og Aktivhuset.
Indhold
Der er i forløbet mulighed for at afprøve forskellige brancher, som led i en afklaring og kompetenceudvikling,
frem mod uddannelse og beskæftigelse. Der er mulighed for, at tilbyde oplæring i socialøkonomiske
virksomheder inden for følgende brancher:




Restaurant/kantine/café
Rengøring/viceværtservice
Detailsalg/butik/lager

Inden for andre brancher, kan der etableres virksomhedspraktik med henblik på kompetenceudvikling. Den
formelle godkendelse af virksomhedspraktik foretages af Job- og Ydelsesafdelingen.
Målsætning
Det er målsætningen, at mindst 50% af de ledige svarende til minimum 60 ledige opnår selvforsørgelse.
Vejen går via de medvirkende socialøkonomiske virksomheder, der bruges som springbræt til jobs i andre
virksomheder eller til uddannelse. Der vil også være tale om jobskabelse i de medvirkende
socialøkonomiske virksomheder.
Bonusbetaling til Fokus
Det er aftalt, at Job- og Ydelsesafdelingen betaler for hver uge, som den ledige er selvforsørgende. Prisen er
aftalt til 796 kr. om ugen i 156 uger/3 år, hvilket svarer til en maksimal betaling på ca. 120.000 kr. pr. ledig,
som opnår selvforsørgelse i 3 år.
Hvis der er tale om delvis selvforsørgelse (fleksjob eller småjob) er betalingen aftalt til 385 kr. om ugen i 156
uger/3 år, hvilket svarer til en maksimal betaling på ca. 60.000 kr. pr. ledig, som opnår delvis selvforsørgelse
i 3 år.
Vurdering af projektet
Det er Forvaltningen vurdering, at der er tale om et nyt spændende koncept for samarbejde og betaling
mellem myndigheden (Job- og Ydelsesafdelingen) og aktøren (Fokus Folkeoplysning). Det skyldes blandt
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andet, at den økonomiske usikkerhed bæres af aktøren, som kun opnår betaling, hvis det lykkedes at
udsluse til selvforsørgelse.
I projektet forventes en udslusningseffekt på 50%, hvilket er noget højere end ved andre forløb for samme
målgruppe hos Fokus Folkeoplysning. Hvis det lykkedes, at opfylde målsætningen vil Aalborg Kommune
kunne opnå en økonomiske gevinst på udbetalingen af uddannelseshjælp og kontanthjælp.
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Punkt 8.

Orientering om forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
2018-065422
Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering
at der er indgået aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Den 23. august 2018 er Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF
blevet enige om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen.
Aftalen er bygget op over fire hovedoverskrifter, som nedenfor skitseres:
 Færre og mere enkle proceskrav, herunder forsøgsordning med kontaktforløb hos udvalgte a-kasser
 Ens regler på tværs af målgrupper
 Flere digitale løsninger
 Fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking
Der er med aftalen ikke lagt op til færre målgrupper.
Færre og mere enkle proceskrav i forbindelse med samtaler
Med forslaget er der lagt op til, at der bliver færre og mere enkle proceskrav – og mere ensartethed på tværs
af målgrupperne. Konkret lægges der op til følgende:
Færre proceskrav til samtaleforløbet
Kontaktforløbet bliver mere ensrettes på tværs af målgrupper. Det betyder, at der stilles krav om fire
samtaler i jobcentret de første 6 måneder. Derefter skal kontaktforløbet tilrettelægges individuelt. Borger har
ret til en samtale, hvis pågældende ønsker det og kommunen skal holde samtale, hvis der vurderes at være
behov herfor.
Desuden forenkles kravene til indholdet i samtalerne, så det kan tilpasses den enkleste borger. Der skal dog
fortsat være fokus på jobsøgning, ligesom kommunen har ansvar for at understøtte at borger har et
fyldestgørende cv. Dertil kommer at det bliver muligt at a-kasserne deltager i fællesmødet via video. For
uddannelsesmodtagere, der skal have et uddannelsespålæg ændres, der ikke på indholdet i samtalen.
Ydelsesskift fra eksempelvis kontanthjælp til ressourceforløb ses som et nyt forløb, og der vil derfor igen
skulle afholdes fire samtaler inden for det første halve år.
Der vil dog også fremadrettet være forskelle mellem målgrupperne:





For a-dagpengemodtagere fastholdes de to fællessamtaler med a-kassen inden for det første halve
år – præcis som i dag. Dog kan samtalerne lægges mere frit inden for perioden.
Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere skal fortsat have første visitationssamtale inden for en
uge.
Sygedagpengemodtagere skal fortsat have første samtale tidligt i forløbet og senest inden udgangen
af 8. sygefraværsuge
Regler for unge forenkles ikke i første omgang, men ministeriet igangsætter en analyse af
ungeindsatsen med henblik på også her at forenkle reglerne.

Ansvar til a-kasser
Som en del af aftalen iværksættes der en forsøgsordning, hvor udvalgte a-kasser i en 4-årig forsøgsperiode
får ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af
ledighedsforløbet. Forsøgsordningen forventes at omfatte ca. 37.500 forløb årligt, dog skal initiativet omfatte
mindst 25% af de nyindplacerede på dagpenge årligt.
A-kasserne skal i perioden som minimum afholde:
 En cv-samtale,
 Rådighedssamtaler,
 En fællessamtale med jobcenteret (a-kasse indkalder)
A-kassen skal foretage en indledende afklaring for at vurdere risikoen for langtidsledighed. Er der risiko
herfor overgår borger til kontaktforløb i jobcentret mhp en tidlig indsats. Unge under 25 år, der er omfattet
af uddannelsespålæg, vil ikke være omfattet af forsøget.
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Det er vigtigt at bemærke, at de kommuner, der som en del frikommuneforsøget delager i forsøg med
kontaktforløbet, ikke vil blive omfattet af den 4-årige forsøgsordning. Dette er tilfældet i Aalborg Kommune,
der derfor ikke vil skulle deltage i forsøgsordningen med forsikrede ledige hos a-kasserne i
opsigelsesperioden og de første 3 måneder.
Øvrige lempelser i proceskrav
Ud over de ovenstående lempelser er der ligeledes indgået aftale om følgende:
 Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere vil have ret til ét aktiveringstilbud senest inden 6 måneders
ledighed. Herefter gives tilbud efter behov.
 Registreringskrav til ledige lempes. Reglen om at ledige mindst hver syvende dag skal gå på Jobnet
for at tjekke jobforslag afskaffes.
 Udvidelse af reglen for mindre intensiv indsats til alle relevante målgrupper, så alle ledige kan
fritages fra pligten til at møde personligt til samtaler og deltage i tilbud, hvis de inden for 6 uger skal i
fuldtidsjob, fleksjob, skal på barsel, overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension.
 Mentor vil ikke længere fremgå som tilbud i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven), men
mulighederne for at bruge mentorer er uændrede. Det betyder bl.a., at der ikke vil være krav til retog pligtmentor for borgere, som ikke kan deltage i andre tilbud.
 Jobparate kontanthjælpsmodtagere kan få vejledning og opkvalificering som deres ret og pligt-tilbud,
hvis det vurderes at være relevant.
 Systematisk henvisningsforløb afskaffes.
Ens regler på tværs af målgruppe
Partierne bag aftalen er desuden blevet enige om at regler på tværs af målgrupper, som udgangspunkt skal
være ens på tværs af målgrupper.
Derfor vil følgende fremadrettet komme til at gælde:












Varighedsbegrænsningerne i de virksomhedsrettede tilbud forenkles, så der kun skelnes mellem én
varighedsbegrænsning, der gælder for borgere tæt på arbejdsmarkedet, og én for borgere længere
fra arbejdsmarkedet.
o For løntilskud vil udgangspunktet være 6 mdr. dog kun 4 mdr. for hos offentlige
arbejdsgivere for borgere tættest på arbejdsmarkedet.
o For borgere langt fra arbejdsmarkedet vil der kunne etableres løntilskud i 6 måneder hos
både privat og offentlig arbejdsgiver. Der vil desuden være mulighed for forlængelse i op 6
måneder mere.
o For virksomhedspraktik vil borgere tæt på arbejdsmarkedet kunne få 4 uger og borgere langt
fra arbejdsmarkedet 13 uger – og med mulighed for forlængelse i op til 26 uger.
Der vil være mulighed for at fortsætte i løntilskud ved målgruppeskift.
Virksomhedspraktikkens formål præciseres, således at praktikken skal have et klart jobsigte.
Borgere langt fra arbejdsmarkedet får mulighed for at få virksomhedspraktik på seneste
ansættelsessted.
Varighedsbegrænsning for vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere og ledige
selvforsørgende fjernes.
Fleksjobvisiterede for mulighed for ordinær uddannelse
Sygedagpengemodtagere får ret til en læse-, skrive- og regnetest
Jobrotationsordningen udvides til flere målgrupper.
Forenkling af voksenlærlingeordningen - dog stadig to satser.
Varslingspuljer samles til en.

Flere digitale løsninger
Det fremgår af aftalen, at beskæftigelsesindsatsen skal understøttes af flere og bedre digitale løsninger.
Derfor iværksættes en foranalyse af ”Det virtuelle jobcenter”. Formålet med Det virtuelle jobcenter vil være:
Én digital kontakt i beskæftigelsesindsatsen, hvor en åben platform for deling af data vil kunne give mulighed
for målrettet selvbetjeningsløsninger.

Beskæftigelsesudvalget

Møde den 25.09.2018
kl. 08.30

Side 27
3 afaf446

Beskæftigelsesudvalget
Derudover kommer følgende digitale initiativer:
 Forenkling og automatisering af opgørelsen af ordinært ansatte via oplysninger fra e-Indkomst.
 Forenkling og harmonisering af reglerne om merbeskæftigelseskravet
 Alle skal have et CV på Jobnet og obligatorisk selvbooking af samtaler til flere målgrupper.
 Alle, der modtager en indsats fra jobcenteret, skal bruge Min Plan på Jobnet (med undtagelse af
borgere fritaget fra digital post og borgere undtaget efter en konkret vurdering).
 Det digitale ansøgningssystem for virksomheder, VITAS, udvides til flere områder (fleksjob,
jobrotation mv.).
Fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking
Med aftalen er der desuden besluttet, at de lempede regler skal gå hånd i hånd med skærpet opfølgning på
kommunernes indsats, samt mulighed for at skride ind over for de kommuner der har dårlige resultater.
Derfor vil der blive indført følgende:
 Kommunernes indsats måles ved en benchmarkrapport, som vil tage udgangspunkt i andelen på
offentlig forsørgelse sammenholdt med den andel, kommunen kan forventes at have på baggrund af
rammevilkår. De eksisterende klynger afskaffes.
 Kommuner, der har en højere andel på offentlig forsørgelse end forventet (der tages højde for
usikkerhed og udsving), og som ikke lever op til fastsatte mål omkring den aktive indsats, omfattes af
et skærpet tilsyn. De præcise mål kendes endnu ikke. Det vil være aftalepartierne, som godkender,
hvilke fokusmål, der anvendes i den skærpede opfølgning.
 Det skærpede tilsyn igangsættes trinvist:
o Trin 1: Kommunen blive sat under et skærpet politisk tilsyn, og skal levere en redegørelse
og genopretningsplan. Beskæftigelsesministeren holder møde med kommunens
borgermester.
o Trin 2: Kommunen har en genopretningsperiode på 9 måneder til at rette op på
beskæftigelsesindsatsen i tråd med genopretningsplanen. Hvis der undervejs vurderes ikke
at ske fremskridt, vil kommunen få besøg af en taskforce fra STAR, der vil yde bistand til
kommunen. Kommunen vil skulle takke ja til besøget.
o Trin 3: Hvis kommunen ikke på tilfredsstillende vis har genoprettet indsatsen og nedbragt
antallet af passivt forsørgede, vil kommunen blive sat under administration. Dette indebærer,
at kommunen skal følge centralt fastsatte proceskrav og skal finansiere en revision af
samtlige passivsager.

Øvrige elementer i aftalen
Det er desuden aftalt at udarbejde en helt ny hovedlov om den aktive beskæftigelsesindsats, som skal være
lettere at forstå og administrere efter. Endelig vil aftalepartierne gennemgå den såkaldte kontoplan mhp. at
vurdere, om den kan begrænses, og dermed lette kommunernes administration.
Aftalepartierne vil desuden undersøge, om en række af initiativerne kan implementeres på Udlændinge- og
Integrationsministeriets område, ligesom de vil drøfte, hvorvidt der skal iværksættes flere frikommuneforsøg
på beskæftigelsesområdet.
Ikrafttrædelse
Hovedparten af aftalen forventes at træde i kraft 1. juli 2019. Dog med undtagelse af følgende elementer:
 Forenkling af opgørelsen af antallet af ordinært ansatte og harmonisering af merbeskæftigelseskrav
for offentlige og private arbejdsgivere forventes at træde i kraft 1. januar 2020.
 Lempede registreringskrav til ledige forventes at træde i kraft den 1. oktober 2019
 For initiativerne om Min Plan, CV, selvbooking til flere målgrupper samt udvidelse af VITAS til flere
områder vil ikrafttrædelsen ske løbende.
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Punkt 9.

Orientering om status for projekt Udvidet Økonomisk Rådgivning
2018-054442
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering om status for
projekt Udvidet Økonomisk Rådgivning
Følgende deltager under punktet på BSU mødet:
Karina Pedersen Nørager, rådgiver i Projekt Udvidet Økonomisk Rådgivning
Ruth Thomsen, Rådgiver i Projekt Udvidet Økonomisk Rådgivning
Indstillingen har været til orientering i FSU 14.09.2018
Beslutning:
Til orientering.
Udvalget glæder sig over den gode indsats som projektmedarbejderne giver borgere der har brug for
økonomisk vejledning og en understøttende hånd videre på deres vej.
Næste evaluering kommer i februar 2019
Diverse pjecer vedhæftes referatet;
Når du har fået arbejde og bliver selvforsørgende
Når du har fået arbejde og samtidig får supplerende forsørgelsesydelse
Gældsrådgivning i Aalborg
Rådgivning vedr. lejebolig
Retshjælp i Aalborg
Billig mad i Aalborg
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Sagsbeskrivelse
Familie- og Socialudvalget godkendte den 16. december 2016, at der i de daværende Social- og
Ydelsescentre, i budgetårene 2017-2020, blev afsat kr. 800.000 til udvidet økonomisk rådgivning jf.
nedenstående uddrag af beslutningsreferat. Der blev desuden afsat kr. 200.000 til diverse støtteinitiativer via
velgørende organisationer.
”I budget 2017-2020 er der årligt afsat 1. mio. kr. som hjælp til en indsats omkring chanceulighed for socialt
udsatte ledige. Pengene afsættes i lyset af Jobreformen, som medfører at nogle borgere på
overførselsindkomst får en markant reduktion i deres ydelse, grundet reglerne om kontanthjælpsloftet og 225
timers reglen.
Der har på denne baggrund været en proces i Jobcenter og Socialafdelingen i forhold til at få ideer til
hvordan pengene bedst omsættes til gavn for de udsatte borgere og deres familier.
Der kan eksempelvis være tale om tiltag, der kan afhjælpe akutte problematikker, men samtidig skal der
være et længerevarende sigte, således at familierne bliver bæredygtige og forældre får fodfæste på
arbejdsmarkedet.
Der er således intentionen at pengene skal bruges til en midlertidig hjælp eller indsats, som kan understøtte
borgerne og familierne i at blive selvhjulpne.”
Projektet ”Udvidet Økonomisk Rådgivning (UØR)” blev igangsat pr. 1. maj 2017. Projektperioden løber
således fra 1. maj 2017 til og med 30. april 2020. Der er ansat to rådgivere i projektet.
Rådgiverne fra UØR har udarbejdet en statusrapport, der er vedlagt som bilag, samt beskrevet nogle cases,
der er vedlagt som lukket bilag.
Målgruppe
Oprindeligt var målgruppen alene borgere, som havde oplevet en reduktion i deres ydelse på grund af
reglerne om kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen. Der blev dog herudover også henvist en række andre
borgere med behov for økonomisk rådgivning til projektet f.eks. personer der modtager sygedagpenge,
ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse.
Der blev i december 2017 givet politisk opbakning til, at den oprindelige målgruppe kunne udvides, da
erfaringen havde vist, at personer fra flere målgrupper profiterede af den økonomiske rådgivning.
Der har i alle tilfælde været tale om borgere, der vurderes at være socialt udsatte, og som har behov for
hjælp og overblik over egen økonomi. Der er i kontakten blevet arbejdet på at afhjælpe akutte økonomiske
problemstillinger samt bidrage til at borgeren igen kan blive selvforsørgende.
En problemstilling som er gennemgående på tværs af alle målgrupper er i særdeleshed når borgere oplever
et skift i indkomst (f.eks. overgang fra overførselsindkomst til delvis eller fuld lønindtægt). I disse tilfælde skal
der ændres oplysninger i forhold til: Boligstøtte ansøgning, fripladsansøgning samt rettes forskudsopgørelse.
Derudover har nogle borgere hidtil været under administration og skal selv til at administrere deres økonomi,
betale regninger i banken eller over netbank. Dette er for nogen en stor udfordring, og de har brug for
vejledning til at håndtere dette, så de kan få en sund økonomi og blive fastholdt i beskæftigelse.
Antal henviste borgere
Der er i projektets første år (maj 2017 til april 2018) henvist i alt 346 borgere til UØR. Henvisningerne er
fordelt med 192 borgere i projektets første halvår og 154 i projektets andet halvår.
De fleste henvisninger er kommet fra Ydelsescentret, Sygedagpengehuset, Job- og Integrationshuset samt
Job- og Aktivhuset.
Indsats
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Nøgleord for indsatsen i UØR er: Helhedssyn, Etik, Kommunikation og Systematisk sagsarbejde.
De henviste borgere tilbydes et forløb på 3 samtaler, og herefter vurderes om forløbet afsluttes eller
fortsætter i UØR, eller om der evt. skal henvises til iværksættelse af anden foranstaltning f.eks. mentor eller
bostøtte.
Selvom udgangspunktet for mødet med borgeren er de økonomiske udfordringer, ligger der oftest sociale
problemstillinger til grund for borgerens aktuelle situation. I mødet med borgeren iværksættes processen
med at afdække problematikker samt at drøfte en fremsigtet plan ud fra borgerens præmisser. Perspektivet
er, at borgerne gennem den anderkendende tilgang, guides og støttes til igen at blive selvhjulpne på sigt.
Der er således tale om hjælp til selvhjælp og der tages altid udgangspunkt i den enkelte borges problematik,
hvorfor to forløb aldrig vil være helt ens. Dette fremgår også af de vedlagte cases.
I forløbet med borgeren har rådgiverne fra UØR en tovholderfunktion i forhold til koordinere samarbejdet
med såvel interne og som eksterne samarbejdspartnere. Dette indtil tovholderfunktionen ift. økonomien kan
videregives til borger selv, myndighedsrådgiver, mentor eller bostøtte.
I samarbejdet præsenteres borgeren for forskellige redskaber til at få overblik over samt til at styre sin
økonomi. Guidning omkring anvendelse (evt. oprettelse af) e-boks, netbank, budgetkonto, anvendelse af
budget skema, ændring af forskudsopgørelse, kontakt til pengeinstitutter, forsyningsvirksomheder og
Udbetaling Danmark, henvisning til frivillige tilbud, f.eks. juridisk gældrådgivning, julehjælp samt adgang til
billige fødevarer.
Det er rådgivernes erfaring, at borgeren ved udarbejdelse af budget får bedre overblik, får en anderledes
oplevelse af sin situation og får øje på handlemuligheder. Overblikket giver borgeren mulighed for at træffe
beslutning om, hvilke udgifter der kan ændres på. Det kan være det at finde en anden og billigere bolig,
billigere præmier på forsikringer, opsige abonnement i fitnesscentre eller opsige net-tjenester der ikke
længere anvendes.
Samarbejde
Udover Ydelsescentret, har rådgiverne fra UØR har i det forløbne år etableret et godt samarbejde med
forskellige enheder og medarbejdere i Aalborg kommune. F.eks. Sygedagpengehuset, Job- og
Integrationshuset, virksomhedskonsulenter, mentorer, bostøttekorpset, rådgivere på Forsorgshjemmet
Svenstrupgård, og i enkelte tilfælde med bostøttemedarbejdere i Ældre-Handicapforvaltningen samt Bo- og
Gadeteamet.
Til tider afholdes der rundbordssamtaler med borger, hvor myndighedsrådgiver fra Ydelsescentret eller
Jobcenter deltager. Der er i enkelte tilfælde også afholdt rundbordssamtale med deltagelse af
virksomhedskonsulent og andre relevante samarbejdspartnere. Desuden har rådgiverne enkelte gange
deltaget i samarbejdsmøde med rådgiver fra Familiegruppen, hvor de økonomiske vilkår har været en central
problemstilling for familien.
Af eksterne samarbejdspartnere kan nævnes Aalborg Boligsociale Forum, De Frivilliges Hus, Det
Grønlandske Hus samt Frelsens Hærs Gældsrådgivning og Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning.
Foruden ovennævnte samarbejde er der udarbejdet materiale til brug i samarbejdet med borgeren og
rådgiverne. Der er således udarbejdet oversigt over julehjælp samt vedr. tilbud fra frivillige organisationer.
Dette er også videreformidlet til øvrige rådgivere i Ydelsescentret, som dermed kan bruge viden i samtaler
med andre borgere, som ikke har forløb ved UØR.
Udvikling fremadrettet
Det primære fokus er fortsat at hjælpe den enkelte borger til overblik og styring ift. egen økonomi samt at
opnå og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Rådgivningen skal ske i et endnu tættere samarbejde med
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jobcentrets virksomhedskonsulenter samt være opsøgende, f.eks. til boligsociale medarbejdere,
boligorganisationerne mv. så UØR er en del af en helhedsorienteret indsats.
Der arbejdes for yderligere at afdække de frivillige tilbud og netværk i Aalborg kommune med henblik på at
kunne henvise til og inddrage disse interessenter i forhold til råd og vejledning og praktisk hjælp til borgerne.
Samtidig er det vigtigt at denne viden gøres bredt kendt i hele Job- og Ydelsesafdelingen. Hertil arbejdes der
på udvikling af flyers, tjeklister, guides til brug af grafisk facilitering i samtaler med borgere mv.
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Bilag:
Statusrapport Udvidet Økonomisk Rådgivning, maj 2018.docx
flyer gældsrådgivning - pdf
flyer retshjælp bolig pdf
Flyer retshjælp pdf
flyer billig mad pdf
A5 folder, når du har fået arbejde - og bliver selvforsørgende
A5 folder, når du har fået arbejde - og får supplerende ydelse
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Punkt 10.

Orientering om Status ift. Ungecenter Skuret
2018-059078
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering status ift.
Ungecenter Skuret
Indstillingen har også været til orientering i FSU 14.09.2018
Beslutning:
Til orientering.

Beskæftigelsesudvalget

Møde den 25.09.2018
kl. 08.30

Side 34
1 afaf346

Beskæftigelsesudvalget
Sagsbeskrivelse
Center for Tværfaglig Forebyggelse har udarbejdet en status på projektet til Det Obelske Familiefond. Denne
status fremsendes til Forvaltningsledelsens orientering. Projektet afsluttes den 31. april 2019.
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Bilag:
Projekt status 250618 Obelske
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Punkt 11.

Orientering fra rådmand og direktør

1.
Jesper Dahlgaard orienterede om den nye aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Vedhæftet er
oversigt over aftalen samt brev fra KL.
2.
Jobcenterchefen orienterede fra afholdt Jobmesse g.d. på firmaet Intel, der har varslet massefyring af ansatte,
da firmaet lukker i Aalborg.

Beslutning:
Til orientering.
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Bilag:
Forenklet beskæftigelsesindsats
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Punkt 12.

Eventuelt
Beslutning:
Til orientering.
Beskæftigelsesudvalget peger på, at man ønsker flere punkter om beskæftigelsesområdet på byrådets
dagsordener.
Anne Honoré Østergaard ønsker at tilmeldes Jobcamp.
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Punkt 15.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 16.

Godkendelse af Aktuel Status 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen overførselsudgifter tillægsbevilling
2017-065859
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at byrådet
godkender,
at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg ekskl. beskæftigelsestilskud gives tillægsbevilling til drift på i alt
35 mio. kr. i merudgifter og 5 mio. kr. i merindtægter, i alt netto merudgifter på 30 mio. kr.
at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg beskæftigelsestilskud gives tillægsbevilling til drift på i alt 35 mio.
kr. i merudgifter
I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område netto merudgifter på 65 mio. kr. til drift i forbindelse
med aktuel status for 2016 på de budgetgaranterede områder.
Beslutning:
Anbefalet med henblik på oversendelse til byrådets behandling.
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Sagsbeskrivelse
Det forventes, at Byrådet godkender aktuel status for perioden 1. januar – 31. august 2018. På baggrund
heraf søges der om tillægsbevilling på netto 30 mio. kr. på de budgetgaranterede områder og 35 mio. kr.
vedrørende beskæftigelsestilskuddet. Nedenfor er der gjort rede for afvigelserne på de forskellige sektorer.
Det korrigerende budget på de budgetgaranterede område inklusiv beskæftigelsestilskuddet for 2018 er på
3.018 mio. kr. Inklusiv forventede merudgifter forventer forvaltningen at vi ender på et forventet regnskab på
3.083 mio. kr., hvilket svarer til en forventet afvigelse på 2,1% af det korrigerede budget.
Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalg
På baggrund af økonomirapportering pr. 31. august skønnes det, at merudgifterne på
beskæftigelsesområdet i 2018 bliver på netto 65 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018. Dette
dækker over følgende netto afvigelser:














Boligsikring og boligydelse: merudgifter på 8 mio. kr.
Førtidspension: merudgifter på 42 mio. kr.
Aktivering: mindreudgifter på 5 mio. kr.
Kontanthjælp: mindreudgifter på 25 mio. kr.
Uddannelseshjælp: merudgifter på 8 mio. kr.
Revalidering: mindreudgifter på 5 mio. kr.
Ressourceforløb: merudgifter på 12 mio. kr.
Ledighedsydelse: merudgifter på 5 mio. kr.
Integration: mindreudgifter på 11 mio. kr.
Understøttelse af forældre der selv passe egne handicappede børn: merudgifter på 6 mio. kr.
Personlig tillæg: mindreudgifter på 2 mio. kr.
Sociale formål: mindreudgifter på 3 mio. kr.
Medfinansiering A-dagpenge: merudgifter på 35 mio. kr.

DRIFT 2018
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Aktuel status
05.57.76/05.57.77 - Bolig
Merudgifter ift. korrigeret budget
05.48.66/05.48.68 - Førtidspension
Merudgifter ift. korrigeret budget
05.68.90 – Aktivering
Merudgifter ift. korrigeret budget
05.57.73 – Kontanthjælp
Mindreudgifter ift. korrigeret budget
Mindreindtægter ift. korrigeret budget
05.57.73 – Uddannelseshjælp
Merudgifter ift. korrigeret budget
Merindtægter ift. korrigeret budget
05.58.80 – Revalidering
Mindreudgifter ift. korrigeret budget
Mindreindtægter ift. korrigeret budget
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05.58.82 – Ressourceforløb
Merudgifter ift. korrigeret budget
Merindtægter ift. korrigeret budget
05.58.81 – Ledighedsydelse
Merudgifter ift. korrigeret budget
05.46.60/05.46.61 – Integration
Mindreudgifter ift. korrigeret budget
Merindtægter ift. korrigeret budget
05.57.72 - Støtte pasning hjemmeboende handicappe børn
Merudgifter ift. korrigeret budget
05.48.68 - Personlige tillæg
Mindreudgifter ift. korrigeret budget
05.57.72 - Sociale formål
Mindreudgifter ift. korrigeret budget
05.57.78 - Medfinansiering A-dagpenge
Merudgifter ift. korrigeret budget
Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg i alt
Total, netto
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Punkt 17.

Godkendelse af Aktuel Status 2018 for FB - Serviceudgifter tillægsbevilling
2017-065859
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at byrådet
godkender,
at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift (ikke rammebelagte driftsudgifter) på i alt 1,3 mio. kr. i
mindreudgifter

at der til Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration gives
tillægsbevilling til drift på i alt 1,0 mio. kr. i merudgifter
I alt søges der, på grund af ændringer i Lov- og Cirkulæreprogrammet samt overførelse af rammebeløb til
Borgermesterens Forvaltning vedrørende Projekt Job og Familie samt Print og Kopi, om tillægsbevillinger på
netto merudgifter på 0,3 mio. kr. til drift vedrørende Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens serviceudgifter.

Beslutning:
Anbefalet med henblik på oversendelse til byrådets behandling.
Familie- og Socialudvalget får tilsvarende indstilling til behandling.
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Sagsbeskrivelse
Med udgangspunkt i lov- og cirkulæreprogrammet for 2018 indregnes netto merudgifter på 2.670.000 kr.,
som er den del af lov- og cirkulæreprogrammet, der vedrører de områder, der administreres af Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen.
Herudover indregnes netto mindreudgifter på i alt 2.951.000 kr. vedr. Projekt Job og Familie samt
rammebeløb vedrørende Print og Kopi. Beløbene overføres til Borgmesterens Forvaltning, og de er fordelt
som følger:



Projekt Job og Familie
Rammebeløb, Print og Kopi

2.611.000 kr.
340.000 kr.

Med udgangspunkt i status foretaget pr. 31. august 2018 forventes stadig afvigelser fra det korrigerede
budget, som beskrevet i den seneste økonomirapportering. Der søges ikke om tillægsbevillinger til disse
afvigelser, da de forventes at kunne finansieres inden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens samlede
budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser (1.000 kr.)

DRIFT 2016
Udgifter

- 1000 kr. -

Serviceudgifter
Sektor Børn og Unge
Tekniske ændringer
05.28.21 Forbyggende foranstaltninger Børn og unge med særlige behov
Fordeling af Projekt Job og Familie

-2.611

Lov- og cirkulæreprogram
05.28.10 Dagtilbud til Børn og Unge
Pkt. 18 - Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folke…

1.213

05.25.14 Integrerede daginstitutioner
Pkt. 11 - Lov nr. 120 af 25. april 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, Integrat…

36

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Pkt. 32 - Lov nr. 557 af 29. maj 2018 om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven…

108

Pkt. 79 - Frit valg af genoptræning (se også pkt. 32)

-19

Sektor Børn og Unge i alt

-1.273

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration
Tekniske ændringer
06.45.51 Øvrig administration
Fordeling af Print og Kopi beløb

-340

Lov- og cirkulæreprogram
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06.45.51 Øvrig administration
Pkt. 9 - Databeskyttelsesforordningen og lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende…

313

Pkt. 10 - Lov nr. 140 af 28. februar 2018 om ændring af straffeloven, lov om forældelse…

39

Pkt. 19 - Lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om social…

163

Pkt. 22 - Lov nr. 703 af 8. juni 2018 om ændring af lov om retssikkerhed og administra…

11

Pkt. 33 - Bekendtgørelse nr. 615 af 31. maj 2017 om registrering af og tilsyn med offe…

5

06.45.53 Jobcenter
Pkt. 45 - Bekendtgørelse nr. 812 af 22. juni 06 2017 om forsøg på beskæftigelsesom…

258

Pkt. 46 - Lov nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og skattefri udbetaling af ef…

4

Pkt. 59 - Bekendtgørelse nr. 1629 af 19. december 2017 om Trafik-, Bygge- og Boli…

7

06.45.59 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark
Pkt. 44 - Lov nr. 659 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social pension og lov om…

22

Pkt. 48 - Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 af 6. juni 2016 om at Udbetaling D…

122

Pkt. 49 - Lov nr. 442 af 8. maj 2018 om ændring af lov om social pension, lov om …

388

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i
alt

992

Serviceudgifter i alt
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