Referat
Aalborg Byråd
Beskæftigelsesudvalget
Mødet den 30.10.2018 kl. 09.00 - 12.45
Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12

AALBORG BYRÅD

Indholdsfortegnelse

Åben
1

Godkendelse af dagsorden

1

2

Temamøde om Jobparate ledige i Jobhuset

2

3

Godkendelse af økonomirappportering pr. 30. september 2018 for Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen

6

4

Godkendelse af Nye Fælles Veje - 2. behandling

10

5

Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2020

14

6

Orientering om koncept for Aalborg Alliancen

18

7

Orientering om status for beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet

20

8

Orientering om Praksisundersøgelse 225-timersreglen

27

9

Orientering fra rådmand og direktør

33

10

Eventuelt

34

13

Godkendelse af referat

35

Lukket
11

Orientering fra rådmand og direktør - lukket

12

Eventuelt - lukket

Beskæftigelsesudvalget

Tid

Tirsdag 30. oktober 2018, kl. 09.00

Sted

Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12

Afbud

Til stede

Anne Honoré Østergaard, Daniel Borup, Mai-Britt Iversen, Kristoffer Hjort Storm, Tobias
Bøgeskov, Bjarne Sørensen, Christina Halkjær

Øvrige
deltagere

Arne Lund Kristensen, Jesper Dahlgaard, Arne Bilgram, Birgitte Welling (ref.), Jesper
Cetnie Rasmussen, ny leder af Jobhuset deltager i pkt. 2, Netta Ben-Yedidia, konsulent i
Job- og Ydelsesafdelingen deltager i pkt. 2

Øvrige
oplysninger

Beskæftigelsesudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Temamøde om Jobparate ledige i Jobhuset
2018-062741
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering beskrivelse af
temamøde om Jobparate ledige i Jobhuset.
Leder af Jobhuset Jesper Cetnie Rasmussen samt konsulent Netta Ben-Yedidia deltager under punktet.
Beslutning:
Til orientering.
Udvalget takker for en god orientering.
Udvalget lægger i det videre arbejde vægt på, at
Der planlægges dialogmøde med hhv. AAU og UCN om fælles fokus og indsatser ift.:
Den store ledighed der er blandt dimentender på visse studier.
Drøftelse af dimmensioneringen på de uddannelser, hvor der er dårlige jobmuligheder.
Motivere de studerende til at få mere erhvervserfaring under studier.
Styrket samarbejde med virksomheder om jobformidling

Dialog med A-kasser ift.:
Forfølge større faglig og geografisk mobilitet.
Bibeholde fritidsjob efter endt uddannelse
De viste slides vedhæftes til referatet.
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Sagsbeskrivelse
På temamødet orienteres der om udviklingen i antallet af jobparate ledige i Jobhuset – forsikrede ledige og
jobparate kontanthjælpsmodtagere – samt herunder særligt fokus på ledige dimittender. Tidligere er udvalget
også blevet præsenteret for statistik vedrørende langtidsledighed. Data om langtidsledighed er dog
midlertidigt taget ud af Jobindsats.dk, og der kan derfor ikke pt. trækkes data herpå. Udvalget vil på et
senere tidspunkt blive præsenteret for langtidsledighedstal, når data er tilbage på jobindsats.dk.
På mødet vil der desuden blive redegjort for de indsatser i Jobhuset, der forventes at bidrage til en reduktion
i antallet af jobparate og dermed sikre at virksomheder i Aalborg og Nordjylland kan få den arbejdskraft, der
efterspørges.
Der er vedlagt bilag vedr. ledighedsudviklingen blandt jobparate ledige og særskilt dimittender. Ligeledes
fremgår konkrete indsatser, der skal bidrage til at reducere antallet.
Opsummerende viser data følgende:
Jobparate ledige
Ledigheden i Danmark er generelt faldende og bruttoledigheden udgør på landsplan 3,9 % af den samlede
arbejdsstyrke. I Aalborg er tallet 5,7% (juli 2018), hvilket svarer til den 4. højeste ledighed i Danmark.
I perioden juli 2017 til juli 2018 har der i alt været en stigning i jobparate ledige (forsikrede ledige og
jobparate kontanthjælpsmodtagere) i Jobhuset på 1,9 %. Det dækker over en stigning på i alt 4,6% for
dagpengemodtagere, mens antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere i samme periode falder med 8%.

Ledige dimittender
Det kan ses, at særligt de såkaldte akademiske a-kasser oplever stigning i ledigheden. Mens der har været
en generel stigning blandt forsikrede ledige på 4,6 % i perioden juli 17- juli 18, har stigningen særskilt for de
akademiske a-kasser været på 17,9 %, og ledige fra de akademiske a-kasser udgør i alt 34,5 % af alle
ledige i juli 2018. I juli 2017 var andelen 30,6%.
Hos de a-kasser, der traditionelt har medlemmer med en mellemlang videregående uddannelse ser billedet
lidt anderledes ud i samme periode. For denne gruppe ledige har der kun været en lille stigning på kun 0,6%.
Alderssammensætningen blandt alle forsikrede ledige viser, at lidt over halvdelen af alle ledige er mellem
16-29 år. Hos de akademiske a-kasser er gruppen overrepræsenteret med 75 % 16-29 år. For ledige fra akasser med mellemlange uddannelser er andelen 62 %. I alt er der i juli 2018 ca. 1600 ledige dimittender.
Ca. 14 % af alle dimittender i Aalborg har en international baggrund. For dimittender fra FTF-a har 54 % en
international baggrund. På landsplan gælder det for 25 %.
Undersøgelse af 6 humanistiske uddannelser på AAU viser, at:
• Erhvervsfaglig erfaring fra før/under studiet får dimittender og ledige dimittender hurtigere i
selvforsørgelse.
• 30 % af dimittender med erfaring fra de 6 humanistiske uddannelser går direkte fra studie og
i arbejde (11% for dem uden erfaring)
•
•

For ledige dimittender gælder, at 50% af dem med erhvervserfaring er i arbejde efter 10
måneder (25% for dem uden erfaring)

Størstedelen ansættes i den private sektor
• Størstedelen (78 %) af dimittenderne finder ansættelses i private virksomheder – kun 22 %
blev offentligt ansat. Samme fordeling findes blandt undersøgelsens mandlige og kvindelige
dimittender

Indsatser for at nedbringe antallet
En lang rækker indsatser og styrkede prioriteringer skal være med til at understøtte, at antallet af jobparate
ledige falder i Jobhuset.
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Derfor vil der blive sat fokus på indsatser til Jobhusets forskellige målgrupper, der kan kategoriseres inden
for følgende grupperinger:
1. Akademikere
2. Mellemlangeuddannelser
3. Faglært/ufaglært
4. Kontanthjælp
Fremadrettet vil der blive indført et mere skærpet fokus på de aktiveringstilbud, den enkelte ledige modtager
med henblik på at sikre hurtigere beskæftigelse til den ledige. Det betyder, at der er identificeret en række
indsatser, der vurderes at have størst effekt og som den enkelte sagsbehandler kan iværksætte. Er der
behov for særlige indsatser, der ikke umiddelbart er identificeret, som indsats med god effekt, vil den enkelte
sagsbehandler skulle opnå godkendelse til indsatsen hos ledelsen i Jobhuset. Med indførsel af denne
praksis er det forventningen, at flere ledige vil få tilbud, der er mere målrettet arbejdsmarkedets behov.

Leder af Jobhuset Jesper Cetnie Rasmussen, samt konsulent Netta Ben-Yedidia deltager i mødet.
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Bilag:
Bilag 1_ Jobparate ledige.docx
Bilag 2_ Ledige dimittender.docx
PP til BSU d_ 30_10 vedr_ jobparate ledige_PPTX
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Punkt 3.

Godkendelse af økonomirappportering pr. 30. september 2018 for Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
2017-065791
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender
økonomirapporteringen pr. 30. september 2018.
Beslutning:
Anbefalet mhp. Oversendelse til byrådets behandling.
Familie- og Socialudvalget anbefalede tilsvarende indstilling på møde den 26.10.18 til oversendelse til
byrådets behandling.
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Sagsbeskrivelse
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremlægger hermed økonomirapport på baggrund af forbruget
ultimo september 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.
Da de overordnede tendenser i rapporteringen er uændrede i forhold til seneste rapportering pr. 31. august
er det valgt at lave en kortere og ukommenteret økonomirapport pr. 30. september. Det overordnede resume
er dog fastholdt og det er gengivet nedenfor.
Resume af økonomirapport
Drift
Overordnet set er tendenserne i økonomirapporteringen pr. 30. september uændrede i forhold til
afrapporteringen pr. 31. august. Dog skal det bemærkes, at Byrådet den 8. oktober 2018 har godkendt
tillægsbevillinger til de budgetgaranterede områder og beskæftigelsestilskuddet. Det betyder, at disse
områder er blevet løftet budgetmæssigt, hvilket dog ikke kan aflæses i tallene, der er indlæst pr. 30.
september. I nedenstående kommentarer har forvaltningen dog valgt taget hensyn til den aktuelle status
med udgangspunkt i de godkendte tillægsbevillinger.
For de samlede serviceudgifter vurderes det pr. 30. september, at der for hele året vil være et mindreforbrug
på 21 til 28 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette mindreforbrug dækker over merforbrug på den direkte drift på
14 til 17 mio.kr. og forventede overførsler på 35 til 45 mio. kr.
De samlede forventede driftsafvigelser (merforbrug) 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 (mindreforbrug) på 35 til 45 mio. kr. dækker over følgende overførelser:
 Dagpleje og daginstitutioner: Forventede overførsler på 15 til 20 mio. kr.
 Sektor Administration: Forventede overførsler på 20 til 25 mio. kr.
Det 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 specielt voksenservicelovsområdet gør det usikkert, hvorvidt forvaltningen kan
leve op til den 'bundne overførelse', som Byrådet på mødet den 23. april 2018 pålagde forvaltningerne. For
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 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
budgetforligets bemærkninger om, at overførsler skal ses i sammenhæng med evt. afvigelser på det
specialiserede voksenområde.
Den samlede vurdering for det budgetgaranterede område er, at det samlede forbrug på området efter
Byrådets tillægsbevilling på 30 mio. kr. (den 8. oktober 2018) forventes at holde sig inden for det korrigerede
budget.
Dog skal det bemærkes, at delområdet 'Førtidspension' forsat er under pres, da tilgangen af nye
pensionsforløb forsat er større end forudsat i det reviderede budget. Udbetaling af førtidspension er
administreret af Udbetaling Danmark, og der er igangsat en analyse på området.
Med hensyn til beskæftigelsestilskuddet forventes det reviderede budget efter Byrådets tillægsbevilling på 35
mio. kr. (den 8. oktober 2018) at komme til at holde.
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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:
Økonomirapport pr. 30. september 2018
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Punkt 4.

Godkendelse af Nye Fælles Veje - 2. behandling
2018-036204
Skoleudvalget, Ældre –og Handicapudvalget, Familie –og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget
indstiller, at Byrådet godkender Nye Fælles Veje, som er tilrettet på baggrund af indkomne høringssvar, og
at forvaltningerne samarbejder videre med omsætning af den fælles strategi med inddragelse af relevante
samarbejdsparter
at forvaltningerne ved årsskiftet 2019/2020 i samarbejde med relevante samarbejdsparter præsenterer
opfølgning på den fælles strategi

Beslutning:
Anbefalet mhp. oversendelse til byrådets behandling.
Familie- og Socialudvalget anbefalede tilsvarende indstilling på møde den 26.10.18 til oversendelse til
byrådets behandling.
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Sagsbeskrivelse
Ældre- og Handicapudvalget, Skoleudvalget, Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget
godkendte på deres møder i juni 2018, at forvaltningernes forslag til fælles strategi på det specialiserede
område: Nye Fælles Veje blev sendt i høring i relevante MED-udvalg, Handicaprådet, Ungebyrådet samt
relevante interesse – og brugerorganisationer.
Forslag til strategi blev udarbejdet på baggrund af en temaaften ultimo januar 2018, hvor Byrådet,
nøglemedarbejdere og interesse – og brugerorganisationer drøftede og kom med input og ideer til
strategiens 4 temaer: Fra Service- til udviklingstænkning, tidlig indsats, styrket målsætning og opfølgning og
sammenhængende indsatser.
Det udarbejdede materiale har været sendt i høring i perioden juli, august og frem til d. 21. september 2018.
Høringsprocessen er nu afsluttet, og der er modtaget i alt 11 høringssvar. Høringssvar er vedlagt
indstillingen som bilag. Der er yderligere udarbejdet et skema med oversigt over høringssvarene og
forvaltningernes bemærkninger hertil som også er vedlagt bilag.
Ændringer som følge af høringssvarene
Forvaltningerne kvitterer for høringssvar. Det konstateres, at der er en bred og positiv opbakning til en fælles
strategi på det specialiserede område, suppleret med flere konkrete forslag til ændringer og overvejelser.
Flere af høringssvarene har kommentarer og spørgsmål til, hvordan strategien placerer sig i forhold til de
øvrige strategier, der arbejdes med.
Der efterspørges yderligere præsentation af, hvordan omsætning af strategien forventes at blive. Desuden
fremhæver flere høringssvar også, at målgruppen for strategien kan præciseres, og flere har kommenteret
på afsnittet omhandlende opfølgning og evaluering på strategien. Se i øvrigt bilag, hvor der er en skematisk
oversigt over alle høringssvar og forvaltningernes bemærkninger hertil.
Enkelte kommentarer har givet anledning til mindre ændringer i strategiens tekster, og strategiens placering i
forhold til forvaltningernes øvrige strategier er nu også præciseret i forord til strategien. Det er således
præciseret, at Nye Fælles Veje er en fælles overordnet paraplystrategi på det specialiserede område.
Desuden er strategiens første tema ændret fra ”Fra servicetænkning til udviklingstænkning” - til ”Styrket
udviklingstænkning”.
Flere høringssvar kommenterer på egentlige lovgivningsmæssige rammer fx begrænsninger i
kommunikation og udvekling af oplysninger mellem professionelle og opfølgning med krav om mere
dokumentation. Udmøntning af strategien vil have fokus på gode overgange og godt samarbejde, hvilke er
forvaltningernes mulighed for at minimere de udfordringer, der ofte opstår i samarbejde på tværs.
Præcisering af målgruppen for strategi på det specialiserede område, og hvordan strategien placerer
sig i forhold til andet strategiarbejde
Nye Fælles Vejes udspring er oprindelig en stigende efterspørgsel og dermed stigende udgifter på det
specialiserede voksenområde. Der ses imidlertid så mange parallelle og sammenhængende udfordringer på
hele det specialiserede område, at forvaltningerne med fordel kan igangsætter indsatser – og sammen med
borger og netværk – inden for rammer af en fælles overordnede strategi.
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Det vil på den måde være muligt at udvikle nye og bedre sammenhængende indsatser på tværs, opnå fælles
linje og kontinuitet i de indsatser vi ønsker og skal iværksætte over for børn som bliver unge, voksne og
ældre.
Nye Fælles Veje skal på den måde ses som en fælles overordnede strategiparaply på det specialiserede
område, og andre strategier i de tre forvaltninger fx udviklingsstrategierne for udsatte voksne og for børn,
unge og familier tilknyttes som bl.a. udmøntning og retning på de enkelte områder.
Hvad skal der ske – Prøvehandlinger sættes i gang
Når strategien har været i behandling og er vedtaget udarbejdes forslag til en egentlig omsætningsplan.
Omsætningsplan forelægges de relevante politiske fagudvalg.
En væsentlig tilgang til omsætningen vil være ”prøvehandlinger”, med udgangspunkt i konkrete sager. Der vil
dog også blive udarbejdet en mere strategisk omsætningsplan samt et overblik over hvilke formelle
mødefora der er og er brug for mellem forvaltningerne, for at styre og udvikle på omsætningen af strategien.
For at sikre en høj grad af inddragelse og sammenhæng på tværs af forvaltningerne i omsætning af
strategien, arbejdes der med, at nedsætte et overordnet rådgivende udvalg med repræsentanter fra de 4
politiske udvalg, Handicaprådet og evt. andre relevante interessenter. Udvalget tilstræbes etableret i henhold
til den kommunale styrelseslov § 17 stk. 4.
Opfølgning og evaluering af Nye Fælles Veje
Der gøres status på strategi ved årsskiftet 2019/2020, hvor de 4 politiske udvalg samt Handicaprådet vil blive
orienteret om omsætning og konkrete erfaringer og udvikling.

Tidsplan:

FL 1. behandling
Udvalg 1.
behandling
Høring MED +
Handicapråd (23/9 +
Ungebyråd (14/) +
deltagere fra
temaaften
FL 2. behandling
Udvalg 2.
behandling
Magistrat
Byråd

FSU
23. maj
22. juni

BSU
23. maj
22. juni

ÆHU
5. juni
13. juni

SKU
24. maj
19. juni

22.juni – 21.
september

22.juni – 21.
september

22.juni – 21.
september

22.juni – 21.
september

10. oktober
26. oktober

10. oktober
30. oktober

9. oktober
24. oktober

11. oktober
22. oktober

12. november
26. november

12. november
26. november

12. november
26. november

12. november
26. november
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Bilag:
2018 Nye fælles veje_24s_opslag_011018
Tilbagemelding på høringssvar. Bilag til 2. behandling
Samlet høringssvar - Fælles Veje
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Punkt 5.

Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2020
2017-042728
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender
at Nordjysk Socialaftale 2018-2020 godkendes
at tilbuddene under det forstærkede samarbejde godkendes for aftaleperioden 2019-2020.
Beslutning:
Godkendt.
Familie- og Socialudvalget godkendte tilsvarende indstilling på møde den 26.10.18.
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Sagsbeskrivelse
Resumé
Alle kommuner i Nordjylland skal sammen med Region Nordjylland sikre en fælles koordinering af det
specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. En del af dette arbejde består i, at der
laves en Nordjysk Socialaftale (tidl. Rammeaftalen), som sætter den politiske retning for samarbejdet på det
specialiserede socialområde i Nordjylland. Sidste år blev Nordjysk Socialaftale 2018-2019 godkendt, men
som følge af ændringer i Serviceloven skal socialaftalen være toårig gældende fra 2019. Derfor er den
tidligere socialaftale blevet revideret, så den nu også omfatter 2020. I Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen er Svenstrupgård, Kirkens Korshærs Herberg, Krisecenter for Kvinder, De
Specialiserede Døgntilbud, De Specialiserede Aflastningstilbud og Voksenbøgen omfattet af Nordjysk
Socialaftale. Der er ingen ændringer ift. disse tilbud i den nye aftale.
Nordjysk Socialaftale 2018-2020 har været forelagt KKR Nordjylland (14/9-18) og formandsskabet for
Kontaktudvalget (24/9-18) og er nu lagt ud til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands
regionsråd. I Aalborg Kommune behandles Nordjysk Socialaftale 2018-2020 i Familie- og Socialudvalget,
Ældre- og Handicapudvalget, Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og i Magistraten og Byrådet, da alle
udvalg har en aktie i området. Handicaprådet er endvidere høringspart.
Sagsfremstilling
I januar 2018 blev Serviceloven ændret, således at socialaftalerne skal være toårige. Socialministeriet har
den 25. juni 2018 oplyst Socialstyrelsen, at ministeriet tolker lovgivningen således, at der i 2018 skal
godkendes en socialaftale, som er gældende for 2019 og 2020. Det blev nævnt udtrykkeligt, at dette også
gælder for Nordjylland og Sjælland, som har toårige socialaftaler for 2018-2019. Derfor er Nordjysk
Socialaftale revideret, så den nu også gælder for 2020.
Fortsættelse af vision og fokusområder
Der er arbejdet efter en minimumsmodel, hvor det er de samme temaer, der indgår, og man dermed benytter
det ekstra år til at komme i dybden med temaerne. Der er kun udarbejdet få ændringer til den nye
socialaftale - et nyt forord samt en række mindre ændringer, fx opdateret Nordjyllandskort og opdateret
status på udgiftsreduktionen.
Den overordnede vision i Nordjysk Socialaftale er således fortsat et fokus på, hvordan de nordjyske
kommuner og regionen kan styrke samarbejdet omkring borgerens muligheder og potentiale for i højere grad
at kunne mestre eget liv.
For at understøtte og fokusere visionen om øget egenmestring er der tre fokusområder:
 Socialfagligt fokus på beskæftigelse
 Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
 Nye samarbejdsformer
Der er udarbejdet en status på den foreløbige udmøntning af visionen og fokusområderne, som kan ses HER
Udbud/efterspørgsel
Som en del af lovgivningen skal der i rammeaftalen indgå en vurdering af, om der er balance mellem udbud
og efterspørgsel. Rammeaftalesekretariatet har lavet en vurdering heraf i august 2018, og de konkluderer på
baggrund af dette, at der overordnet set er balance mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede
socialområde i Nordjylland.
Det forstærkede samarbejde
Det forstærkede samarbejde er en overbygning til Nordjysk Socialaftale, hvor man samarbejder om at holde
hånden under de mest specialiserede tilbud. Tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde for to år af
gangen. Næste aftaleperiode gælder for 2019-2020, og det anbefales, at de tilbud der har været omfattet af
det forstærkede samarbejde i de seneste to år fortsætter i næste aftaleperiode. Undtaget heraf er dog
Taleinstituttet, som har en særlig finansieringsaftale, og som der derfor vil være en særlig proces for.
Undtaget er også Strandgården, der er en del af Region Nordjyllands hjerneskadeområde. Det regionale
hjerneskadeområde består aktuelt af to tilbud: Neurocenter Østerskoven og Rehabiliteringscenter
Strandgården. Begge tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde.
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Administrationen i Region Nordjylland har indstillet over for Regionsrådet, at den regionale indsats på
hjerneskadeområdet fremover samles på ét tilbud. Formålet er at understøtte den fremadrettede faglige og
økonomiske bæredygtighed i opgavevaretagelsen med henblik på at sikre, at der fortsat kan leveres en højt
specialiseret rehabiliteringsindsats til borgere med medfødt og erhvervet hjerneskade. Der lægges således
op til, at indsatsen samles på Neurocenter Østerskoven, og at Rehabiliteringscenter Strandgården som
konsekvens heraf nedlægges under forudsætning af godkendelse på Regionsrådets møde den 30. oktober
2018. Regionen, som er driftsherre, vurderer at ændringen vil styrke rehabiliteringsindsatsen til gavn for de
nordjyske borgere. Der henvises til bilag 2 for en nærmere beskrivelse af ændringen i Specialsektoren,
Region Nordjylland.
Tidsplan

HC-RÅD (høring)
SKO
ÆHU
FSU
BSU
MAG
BYR

26.09.18
23.10.18
24.10.18
26.10.18
30.10.18
19.11.18
26.11.18
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Bilag:
Bilag 1 Nordjysk Socialaftale 2018-2020.pdf
Bilag 2 Orientering om strategi for hjerneskadeområdet i Specialsektoren Region Nordjylland.pdf
Høringssvar Handicaprådet
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Punkt 6.

Orientering om koncept for Aalborg Alliancen
2018-075254
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering en status for
Aalborg Alliancen.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
22. august 2018 indgik Aalborg Kommune (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale
Venstre en aftale med Dansk Industri Aalborg, Erhverv Norddanmark og LO Aalborg om Aalborg Alliancen.
Det Konservative Folkeparti har i forbindelse med budgetforliget for 2019 tiltrådt aftalen.
Aftalen har til formål at bidrage positivt til fire essentielle parametre for kommunens og erhvervslivets
fremtidige vækst og udvikling:
 gode rammevilkår for erhvervslivet
 adgang til kvalificeret arbejdskraft
 nedbringelse af ledigheden
 en styrket infrastruktur gennem anlæg af den 3. Limfjordsforbindelse
Gennem Aalborg Alliancen vil parterne i fællesskab arbejde målrettet for at indfri disse mål. Erhvervslivet ved
at skabe arbejdspladser og praktikpladser, og gennem en række redskaber bidrage til at nedbringe
ledigheden i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune ved at afsætte 30 mio. kr. årligt af provenuet fra
dækningsafgiften over de næste 20 år, svarende til 600 mio. kr., til medfinansiering af 3.
Limfjordsforbindelse. Det er endvidere Aalborg Kommunes forventning at dækningsafgiften forbliver på det
nuværende niveau i perioden.
Med aftalens firedelte formål forbedres rammerne for vækst i kommunens virksomheder, som sikres en
lettere adgang til kunder, leverandører og arbejdskraft.
I forbindelse med budgetforliget er det aftalt, at Byrådet årligt følger op på elementerne i Aalborg Alliancen
og tager om nødvendigt initiativer i forhold til erhvervslivets andel for at sikre, at det aftalte provenu opnås.
På mødet vil job- og ydelseschef Jesper Dahlgaard give en status for hvordan Aalborg Alliancen forventes
udmøntet i fællesskab mellem Business Aalborg og Job- og Ydelsesafdelingen.
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Punkt 7.

Orientering om status for beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet
2018-002163
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering om status for
beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Status antal flygtninge og familiesammenførte
Der er kommet væsentligt færre flygtninge og familiesammenførte i 2018 end de foregående tre år. I 2018
har Aalborg Kommune pr. 1, oktober taget imod 51 flygtninge og 61 familiesammenførte til flygtninge. I
samme periode er 6 børn blevet født. Dvs. i alt 118 personer.
Figuren herunder viser, hvor mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som Aalborg Kommune
har taget imod i perioden 1. juli 2014 til 1. oktober 2018.

I vedlagte bilag kan der ses flere detaljer ift. alderssammensætning, nationalitet mv.
Udlændingestyrelsens kvote for Aalborg kommune lyder på, at vi skal forvente at få visiteret 70 flygtninge i
2018 og blot 3 flygtninge i 2019. Familiesammenføringer ligger ud over disse tal.
Pr. 1. september 2018 havde Job- og Integrationshuset 666 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
tilknyttet, som modtager forsørgelsesydelse. Heraf var 81 procent vurderet jobparate.
Selvom en sag er afsluttet ift. forsørgelsesydelse, så kan integrationsprogrammet genoptages, hvis en
flygtning indenfor de første fem år f.eks. mister arbejdet, ophører i uddannelse el.lign. Retten til
danskuddannelse gælder også fortsat indtil danskprøven er bestået, dog højst i op til 5 år.
Afvikling af gennemgangsboliger
Det lavere antal nyankomne flygtninge betyder, at de tilbageværende gennemgangsboliger pt. er ved at blive
afviklet, og vil være helt afsluttet inden nytår. Disse boliger har været anvendt til midlertidig boligplacering af
nogle enlige flygtninge indtil en passende bolig var til rådighed.
Målopfølgning
Ift. udslusning er det interessant at se på sammenhængen med opholdstiden i kommunen, samt fokusere på
de borgere, som er blevet selvforsørgende ved at komme i beskæftigelse eller påbegynde uddannelse.
Nedenstående tabel viser, hvor stor en andel af borgerne, der er blevet udsluset til uddannelse eller
beskæftigelse efter opholdstid på hhv. 1, 2 eller 3 år. Dermed regnes personer, som er flyttet fra kommunen,
eller de, der er ægtefælleforsørgede, ikke med. Tallene er opgjort pr. 1. september 2018.
Resultatopfølgning for nye flygtninge under 30 år

Måletidspunkt

Antal i
målgruppe

1 år

562
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2 år

394

116

29,4%

25,0%

3 år

160

96

60,0%

50,0%

Resultatopfølgning for nye flygtninge over 30 år

Måletidspunkt

Antal i
målgruppe

Antal
udsluset
til arb/udd

Andel

Mål

udsluset

1 år

385

20

5,2%

10,0%

2 år

272

59

21,7%

25,0%

3 år

113

45

39,8%

50,0%

Resultatopfølgning for alle nye flygtninge

Måletidspunkt

Antal i
målgruppe

Antal
udsluset
til arb/udd

Andel

Mål

udsluset

1 år

947

53

5,6%

10,0%

2 år

666

175

26,3%

25,0%

3 år

273

141

51,6%

50,0%

Bemærk at måletidspunkt er en flygtnings opholdstid i kommunen. De flygtninge, som f.eks. på nuværende
tidspunkt ankom for mere end 2 år siden, kan dermed indgå i såvel målingen efter 1 samt i målingen efter 2
år. Man kan således ikke lægge tallene sammen i kolonnen.
Ses der på udslusning til arbejde eller uddannelse for alle nyankomne flygntinge samt familiesammenførte til
flygtninge, så opfyldes målsætningen på 25 procent efter 2 års ophold og 50 procent efter 3 års ophold i
kommunen. Der er dog betydelig forskel på flygtninge under og over 30 år.
Status på virksomhedsrettet aktivitet
Pr. 1. september 2018 var 137 borgere under integrationsprogrammet i gang med en virksomhedspraktik.
Heraf var 120 på private arbejdspladser, 11 på kommunale, 3 ved andre offentlige arbejdspladser og 3 ved
foreninger.
Jobparate flygtninge skal senest 4 uger efter ankomst til kommunen have tilbud om danskuddannelse samt
et virksomhedsrettet tilbud, dvs. virksomhedspraktik eller løntilskud. Det virksomhedsrettede tilbud skal
minimum være 15 timer om ugen. Borgeren deltager således sideløbende i virksomhedsrettet tilbud og
danskuddannelse – f.eks. 3 dage på Sprogcenteret og 2 dage i praktik.
Når en virksomhedspraktik er afsluttet må der for jobparate integrationsborgere maksimalt være en
mellemliggende periode på 6 uger, før en ny starter. Der vil derfor hele tiden være borgere, som befinder sig
i denne mellemliggende periode og et kontinuerligt behov for at oprette nye virksomhedspraktikker.
Job- og Integrationshuset har siden september 2017 afholdt jobklub for nogle af de borgere, som befinder
sig i perioderne mellem virksomhedspraktik, og som er tilknyttet interne virksomhedskonsulenter. Dermed
arbejdes for at motivere og ruste den enkelte til selv at søge praktikpladser og jobåbninger. Andre borgere
deltager i vejledning- og opkvalificering ved eksterne aktører i de mellem liggende perioder.
Der er i kontakten til virksomhederne fokus på muligheden for ordinær ansættelse efter virksomhedspraktik –
fuld tid såvel som et mindre antal ordinære timer, de såkaldte ”småjobs”. Få ordinære timer kan være en
vigtig motivationsfaktor for borgeren, og kan betyde at der på sigt bliver mulighed for at udvide ansættelsen.
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Kompetenceløft blandt medarbejdere
For at styrke indsats på integrationsområdet deltager alle medarbejdere fra Job- og integrationshuset i løbet
af 2018 i kompetenceudviklingsforløb med konsulenthuset Marselisborg. Forløbet skal styrke sagsstyringen,
arbejdet med progression for borgeren og effekt af indsatsen. Herudover arbejdes med implementering af
nye metoder ift. at styrke den virksomhedsvendte indsats.
Særlig indsats for kvinder
Der er i Aalborg, som i resten af landets kommuner, en synlig forskel blandt kvinder og mænd ift. den
procentvise udslusning til selvforsørgelse grundet job eller uddannelse. Herunder ses resultatopfølgning
udelukkende for kvinder, hvor de ovenstående tabeller var opgjort samlet for mænd og kvinder. Tallene er
opgjort pr. 1. september 2018.
Resultatopfølgning for flygtningekvinder

Måletidspunkt

Antal i
målgruppe

Antal
udsluset
til arb/udd

Andel

Mål

udsluset

1 år

313

6

1,9%

10,0%

2 år

196

24

12,2%

25,0%

3 år

76

21

27,6%

50,0%

Job- og Integrationshuset har iværksat en særlig indsats for flygtningekvinder. Der er tale om et 6 ugers
forløb, hvor en gruppe kvinder samles til undervisning to dage om ugen og herudover har hyppige
individuelle samtaler med de to rådgivere, som er tilknyttet indsatsen. Efter de 6 uger iværksættes praktik,
løntilskud eller ordinære timer på arbejdsplads. Rådgiverne har tæt opfølgning med kvinderne på
arbejdspladsen. Kvinderne er sideløbende tilknyttet Sprogcenter Aalborg, hvor de modtager
danskundervisning.
Undervisningsforløbet handler om ligestilling, demokratisk deltagelse og medborgerskab, balance mellem
familieliv og arbejdsliv samt sundhed og sygdomsforståelse. Kvinderne besøger virksomheder og møder
kvindelige rollemodeller, der fortæller om, hvordan de har fået arbejde. I undervisningen er der også
gennemgang af Jobnet og opdatering af CV.
Inden sommerferien blev der gennemført et forløb med 10 arabisktalende kvinder. Efter sommerferien er der
startet et forløb med 10 kvinder fra Eritrea. Når dette er afsluttet forventes et nyt forløb sat i gang.
Resultaterne efter det første forløb:
- 5 deltagere er kommet i praktik, hvoraf 2 er overgået til løntilskud
- 1 deltager er i henvist til åbent tilbud for at vide rådighed
- 4 deltagere har ikke kunne påbegynde praktik pga. barsel eller fysiske eller psykiske udfordringer,
som der er sat forløb i gang omkring.
IGU – integrationsgrunduddannelse
Der var pr. 1. september 2018 39 igangværende IGU-forløb. De eksisterende IGU-forløb er hovedsageligt
etableret på private arbejdspladser samt 3 forløb på statslige arbejdspladser og 8 forløb på kommunale
arbejdspladser
Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et 2 årigt ’elevforløb’ med kombination af praktik og 20 ugers
uddannelse f.eks. AMU-kurser og sprogundervisning. Målgruppen er flygtninge i alderen 18-40 år, som har
været i Danmark i under 5 år. Arbejdspladsen vælger hvordan forløbet skal sammensættes. Jobcenteret
vejleder og hjælper med alle formalia.
De nuværende IGU-forløb falder inden for en række forskellige brancher: Kontor, køkken, landbrug, metal,
byggeri, lager, mekaniker. Der er således ikke en primær branche.
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Kommunale IGU-forløb
Direktørgruppen i Aalborg Kommune satte ifm. budget 2018 som mål, at der i 2018 skal oprettes mindst 10
IGU-forløb på kommunale arbejdspladser. Pr. 1. september er der indgået aftale om 9 IGU-forløb på
kommunale arbejdspladser, hvoraf 1 forløb dog er blevet afbrudt. De igangværende forløb er flg.:




3 forløb i Job- og Ydelsesafdelingen, hhv. Som kontormedhjælper, i kantine og som
pedelmedhjælper i jobcenterets forskellige huse.
3 forløb i Børne- og Familieafdelingen, som pædagogmedhjælpere i børnehaver
2 forløb i Skoleforvaltningen, hhv. som undervisningsassistent og pedelmedhjælper på skoler

Aktuelle puljer
Integrations- og Beskæftigelsesambassadør
Beskæftigelsesudvalget godkendte på udvalgsmøde den 24. april 2018, at forvaltningen fremsendte
ansøgning til pulje vedr. ansættelse af en Integrations- og Beskæftigelsesambassadør.
Udvalget orienteres hermed om at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har
efterfølgende givet tilsagn til Aalborg Kommune om tilskud på kr. 1.711.242. Projektperioden løber fra 1.
august 2018 til den 31. december 2021.
Midlerne fra puljen dækker løn- og følgeudgifter til ansættelse af en medarbejder i projektperioden samt
kørselsudgifter. Integrations- og Beskæftigelsesambassadøren vil blive organiseret i Job- og
Integrationshuset. Der er en ansættelsesproces i gang, og det forventes at en person kan tiltræde i stillingen
senest den 1. november 2018.
Ambassadøren skal primært have en udgående funktion mhp. opsøgende virksomhedskontakt, deltagelse i
erhvervsnetværk, samarbejde med kommunens erhvervsafdeling (Business Aalborg), samarbejde med SIRI
og STAR samt indhentning af viden om best practice i andre kommuner.
Styrket informations- og rådgivningsindsats om repatrieringsordningen
Udvalget orienteres hermed om, at der er den 31. august 2018 indsendt ansøgning til pulje vedr. styrket
informations- og rådgivningsindsats om repatrieringsordningen. Der er ansøgt om kr. 127.110.
Projektperioden løber fra 1. oktober 2018 til 31. december 2020.
Projektets formål er, at flere udlændinge i Aalborg Kommune bliver opmærksomme på mulighederne i
repatrieringsordningen mhp. at flere personer vælger frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller tidligere
opholdsland.
Såfremt der opnås tilsagn fra SIRI til støtte fra puljen, så skal midlerne anvendes til afholdelse af kurser i
2019 og 2020 for medarbejderne i Job- og Ydelsesafdelingen mhp. at opkvalificere medarbejderne ift. at give
korrekt vejledning om repatriering men også ift. at skabe en større bevidsthed om at italesætte muligheden
over for borgerne. Yderligere planlægges der afholdelse af informationsmøder for at informere borgere i
målgruppen om mulighederne for repatriering.
Tolkeområdet
I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev det aftalt, at der på tolkeområdet skulle findes en besparelse
på 1 mio. kr. årligt: Dette skulle opnås gennem højere grad af anvendelse af tele- og videotolkninger samt
indkøring af et nyt bookingsystem mhp. at lette administrationen. Medio 2018 er det dog vurderingen at der
fortsat er behov for at iværksætte tiltag, der kan reducere udgiften. Forvaltningen arbejder for øjeblikket med
en plan for dette, hvilket Beskæftigelsesudvalget vil blive orienteret om på udvalgsmøde i november 2018.
Det brede samarbejde
Job- og Integrationshuset primære fokus er, at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge bliver
selvforsørgende gennem arbejde og uddannelse. I relation til integrationsområdet indgår huset dog også i
tværfagligt samarbejde. Her kan bl.a. nævnes:

Beskæftigelsesudvalget

Møde den 30.10.2018
kl. 09.00

Side 24
5 afaf735

Beskæftigelsesudvalget





Samarbejdsforum og netværk med De Frivilliges Hus og frivillige organisationer på
integrationsområdet.
Flygtningeteam, hvor indsatsen for børn og familier koordineres mellem familiekonsulenterne fra
Job- og Integrationshuset, Børne- og Familieafdelingen samt Skoleforvaltningen.
Udvikling af kommunens strategi for æresrelaterede konflikter og social kontrol.
SSP+ samarbejdet.

Opfølgning
Der vil halvårligt blive givet en orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet til
Beskæftigelsesudvalget
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Bilag:
Flygtningestatistik pr. 01.09.2018.DOCX
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Punkt 8.

Orientering om Praksisundersøgelse 225-timersreglen
2017-045114
Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering Praksisundersøgelse om 225-timersreglen.
Beslutning:
Anbefalet mhp. oversendelse til byrådets orientering.
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Sagsbeskrivelse
I november 2015 indgik regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti en
aftale om ”Et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde – Jobreform fase 1”. Aftalen omfattede
en række forslag herunder indførelsen af det skærpede rådighedskrav. Reglerne om det skærpede
rådighedskrav kaldes også 225-timersreglen. Reglen fastslår at borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp
og integrationsydelse skal kunne dokumentere 225 timers ordinær beskæftigelse inden for en periode på 12
måneder, for at kunne opretholde den fulde forsørgelsesydelse.
Der er tale om et komplekst regelsæt, som har vist sig meget vanskelig at administrere. - Uanset tilkøbte ittekniske løsninger, er beregningen af den periode, hvori borgerne skal optjene 225 timers ordinært arbejde
meget vanskelig. Ankestyrelsen har på et høringsmøde om praksisundersøgelsen varslet flere
retningsgivende principafgørelser, idet styrelsen er blevet opmærksom på, at det er nødvendigt for at
understøtte en korrekt administration af reglerne.
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at Beskæftigelsesministeriet ville anmode Ankestyrelsen om
at gennemføre en praksisundersøgelse i 2017/2018 af kommunernes administration af 225-timersreglen.
Ankestyrelsen har i juni 2018, som følge heraf fremlagt resultatet af en undersøgelse om kommuners praksis
på 225-timersreglen, som trådte i kraft med virkning fra 1. oktober 2016.
Undersøgelsen viser at kommunerne i langt de fleste sager foretager en korrekt vurdering og følger reglerne
på området.
Undersøgelsen har især ført til nedenstående konklusioner:





Kommunerne kommer i de fleste tilfælde frem til den rigtige vurdering af, om en borger skal være
undtaget fra 225-timersreglen eller ej
Kommunerne kan blive bedre til at oplyse sagerne, så de løbende kan vurdere borgernes
arbejdsevne i forhold til, hvorvidt der er grundlag for at undtage dem fra 225-timersreglen
Kommunerne har ret svært ved at administrere reglerne om muligheden for forlængelse af den
periode, hvor borgere skal kunne dokumentere de 225 timers ordinære arbejde
Kommunerne er generelt ikke i tvivl om vurderingen af, hvorvidt borgerens arbejdstimer er ordinære
og ustøttet, hvilket er en forudsætning for, at timerne kan indgå i opgørelsen af de 225 timer.

Ankestyrelsen er foruden klageinstans, også praksiskoordinerende myndighed på social- og
beskæftigelsesområdet.
I undersøgelsen indgår 78 sager om undtagelsesbestemmelserne, 29 sager om forlængelse af
optjeningsperioden samt 10 sager om ordinært og ustøttet arbejde.
11 kommuner har deltaget i praksisundersøgelsen: København, Brøndby, Silkeborg, Guldborgsund,
Norddjurs, Fredericia, Sønderborg, Ishøj, Kerteminde, Struer og Aalborg. Kommunerne er udvalgt efter 4
kriterier:
-

Andel borgere undtaget fra 225 timersreglen
Andel af kontanthjælpsmodtagere, der er sat ned i ydelse
Kommunernes størrelse
Geografisk spredning

I henhold til §79a i Retssikkerhedsloven, skal kommunalbestyrelsen behandle Ankestyrelsens
praksisundersøgelse på et møde, når kommunen har deltaget i undersøgelsen.

225-timersreglen
Hvis en borger har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i en periode på
sammenlagt 1 år inden for 3 år, skal borgeren kunne dokumentere sammenlagt 225 timers ordinært og
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ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Hvis hjælpsmodtageren ikke kan dokumentere
mindst 225 arbejdstimer inden for de seneste 12 kalendermåneder, anses vedkommende for ikke at udnytte
sine arbejdsmuligheder. Det har konsekvens for ydelsen, som kan blive nedsat eller bortfalde helt.
Personer, hvis arbejdsevne er så begrænset, at de ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære
arbejdsmarked, kan undtages fra 225-timersreglen.
Perioden på de 12 måneder – optjeningsperioden kan forlænges med de perioder, hvor borgeren fx har haft
dokumenteret sygdom eller deltaget i en uddannelse, hvor der ikke samtidig er krav om rådighed for
arbejdsmarkedet. Perioder hvor borgeren har været undtaget fra 225-timersreglen forlænger ligeledes
optjeningsperioden.
Når hjælpen til en ægtefælle eller en ugift person er nedsat eller bortfaldet, kan vedkommende først opnå ret
til fuld hjælp igen, når vedkommende har optjent 225 timers ordinært og ustøttet arbejde. Alle timerne skal
ligge efter bortfaldsdatoen, som er det tidspunkt, hvor hjælpen er blevet nedsat eller bortfaldet.
I Aalborg er der i sep. 2018 5641 borgere omfattet af 225-timersreglen. Heraf er 51% af borgerne undtaget
for 225-timersreglen, idet det vurderes, at deres arbejdsevne er så begrænset, at borgerne ikke kan opnå
beskæftigelse på det ordinær arbejdsmarked.
Siden reglen trådte i kraft og frem til dags dato har Aalborg Kommune truffet afgørelse om bortfald eller
nedsættelse af ydelsen i 974 sager.

Praksisundersøgelsens resultater og anbefalinger
I undersøgelsen belyses tre områder i administrationen af regelsættet:
1. Kommunernes administration af undtagelsesbestemmelserne
2. Kommunernes administration af mulighederne for forlængelse af optjeningsperioden pga. sygdom
og uddannelse
3. Kommunernes vurdering af hvorvidt der er tale om ordinært og ustøttet arbejde i opgørelsen af de
225 timer

Ad 1. Sager om undtagelse fra 225-timers reglen
Ankestyrelsen har behandlet 78 sager. Der er tale om sager hvor borger har været omfattet såvel som
undtaget for reglen. I 55 af sagerne er Ankestyrelsen enig i kommunernes vurdering. I 7 sager skønnes
vurderingen at være forkert, og i 16 sager har det ikke været muligt for Ankestyrelsen at vurdere, hvorvidt
kommunens vurdering er korrekt eller ej grundet manglende oplysningsgrundlag.
Ankestyrelsen anbefaler på baggrund af undersøgelsen:
-

at kommunerne foretager en løbende vurdering af, om borgerne bør være undtaget eller ej fra 225
timersreglen
at kommunerne oplyser sagerne tilstrækkeligt til at der løbende kan laves en vurdering af borgerens
aktuelle arbejdsevne
at kommunerne er opmærksomme på, om sygdommen har en sådan karakter, at borgeren skal
undtages, eller hvorvidt optjeningsperioden blot skal forlænges

Ad 2. Sager om forlængelse af optjeningsperioden
Ankestyrelsen har behandlet 29 sager om forlængelse af optjeningsperioden. I 20 af 21 sager som
omhandler sygdom vurderes der at være tilstrækkelig dokumentation for den sygdom der har ført til
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forlængelsen af optjeningsperioden. Til gengæld vurderes det at i 9 ud af de 16 sager, hvor kommunen har
truffet afgørelse om nedsættelse af bortfald af hjælpen er optjeningsperioden ikke beregnet korrekt.
Undersøgelsen viser således, at kommunerne har væsentlige udfordringer med at foretage forlængelsen af
optjeningsperioden korrekt. Ankestyrelsen peger på, at det kan skyldes, at Ankestyrelsen først i juni 2018
har behandlet reglerne om forlængelse af optjeningsperioden i en principafgørelse, og derfor ikke tidligere
har offentliggjort praksis som kan vejlede kommunerne.
Ankestyrelsen anbefaler på baggrund af undersøgelsen,:
-

at kommunerne løbende følger op på, om borgerne har haft perioder med sygdom eller uddannelse
som optjeningsperioden skal forlænges med.
at kommunerne er opmærksomme på, at optjeningsperioden forlænges med antallet af dage, hvor
borgeren har været omfattet af en af forlængelsesgrundene.
at kommunerne er opmærksomme på at anvende den korrekte hjemmel til forlængelse.

Ad 3. Sager om ordinært og ustøttet arbejde
Der er gennemgået 10 sager, og det vurderes, at kommunernes vurdering af om der er tale om ordinært
ustøttet arbejde i opgørelsen af de 225 timers arbejde i samtlige sager er korrekt. Ankestyrelsen har ikke
modtaget sager, hvor der er truffet afgørelse om nedsættelse eller bortfald af hjælpen på baggrund af en
vurdering af, at der ikke er tale om ordinært og ustøttet arbejde. Undersøgelsen viser derfor ikke noget om
kommunernes administration af sagerne.
Ankestyrelsen anbefaler på baggrund af undersøgelsen:
-

at kommunerne er opmærksomme på at undersøge arbejdet nærmere i sager, hvor der er begrundet
tvivl om, hvorvidt der er tale om omgåelse af 225 timersreglen. Hvis der ikke er konkret grund til tvivl
om arbejdets karakter som ordinært og ustøttet, er det tilstrækkeligt at kommunerne blot konstaterer,
om borgeren opfylder 225 timersreglen eller ej.

Ankestyrelsens vurdering af de sager Aalborg kommune har deltaget med og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningens opfølgning herpå
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har deltaget med 15 sager. Heraf blev 12 sager behandlet ift. regler
om undtagelse og 3 sager behandlet ift. forlængelsesreglerne.
Ankestyrelsen var enig i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens vurdering i 8 ud af de 12 sager om
undtagelse. I 3 af sagerne vurderes oplysningsgrundlaget ikke tilstrækkeligt, og i en enkelt sag var
Ankestyrelsen ikke enig i fortolkningen af, hvornår man kan være undtaget.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen bemærker dertil, at i de tre sager, hvor oplysningsgrundlaget ikke
blev skønnet tilstrækkeligt, er der tale om sager, hvor der i en enkelt sag mangler lægelige oplysninger og i
de øvrige to sager mangler en vurdering af oplysningerne i sagerne.
Når det gælder de 3 sager om forlængelsesreglerne vurderede Ankestyrelsen, at Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen havde beregnet forlængelsesperioden korrekt i 1 sag og forkert i 2 sager.
Sagerne er gennemgået, og det skal bemærkes, at årsagen til den forkerte beregning i de 2 sager, skal ses i
lyset af en systemfejl i det IT modul, som Aalborg kommune blandt flere kommuner, tilkøbte i forbindelse
med 225 timers reglens ikrafttræden.
IT leverandøren har rettet fejlen i systemet med virkning fra sommeren 2018. Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen har udarbejdet en plan for genopretning i forbindelse med de sager, hvor der
kan være sket fejl i beregningen før sommeren 2018.
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Ankestyrelsens anbefalinger formidles videre til relevante enheder via de faglige koordinatorer i Job- og
Ydelsesafdelingen. Endvidere er der planlagt undervisning om 225-timersreglen, hvor praksisundersøgelsen
og anbefalingerne vil blive implementeret.
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Bilag:
praksisundersøgelse om 225-timersreglen

Beskæftigelsesudvalget

Møde den 30.10.2018
kl. 09.00

Side 32
6 afaf635

Beskæftigelsesudvalget

Punkt 9.

Orientering fra rådmand og direktør

1.
Der arbejdes på, at udvalgenes studietur i sidste uge af juni 2019 går til Stockholm og Norköping, for at se og
høre om deres erfaringer indenfor områder som Aalborg Kommune også er udfordret af indenfor begge
udvalgs ansvarsområder. I så fald udvalgene bakker op herom arbejdes der videre med program til senere
præsentation for udvalgene. Der vil i så fald være afrejse fra Aalborg mandag den 24.06.18, kl. 13,15 og retur i
Aalborg fredag den 28.06.18, kl. 17,15.
Begge udvalg har anbefalet, at forvaltningen arbejder videre ud fra denne plan for udvalgenes fælles studietur
i 2019.
2.
Job- og ydelseschefen gav en status på omsætning af Budget 2019 ift. De personalemæssige konsekvenser.
3.
Der sker omkonvertering fra Work Base til KMD Momentum den 10.-11.11, så der håbes på fuld drift fra den
12.11.18.
4.
Rådmanden orienterede fra deltagelse i erhvervsfremme rejse til Island og deltagelse i Artic Circle.
5.
Beskæftigelsesministeren udgiver sidst på ugen benchmark statistik mellem kommunerne på
beskæftigelsesområdet.
Beslutning:
Til orientering.
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Punkt 10.

Eventuelt
Beslutning:
Til orientering.
Anne Honoré Østergaard spurgte ind til samarbejde om ledige på tværs af kommunerne i Nordjylland, som
har været omtalt i medierne indenfor de senere dage. Jobcenterchefen orienterede om, at man samarbejder
på en række områder, herunder også ved større rekrutteringer på tværs af kommunerne.
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Punkt 13.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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