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283. Regnskab 2012 - Generelle bemærkninger for udvalget for 
Arbejdsmarked og Integration

Dok.nr.: 1786
Sagsid.: 13/4436
Initialer: havj
Åben sag

Sagsfremstilling
I fortsættelse af udvalgets behandling af regnskabet for 2012 på møde den 13. marts 
2013 fremsendes hermed udkast til de generelle bemærkninger.
 
De var ikke udarbejdet til mødet den 13. marts 2013 men foreligger nu. 

Retsgrundlag
Styrelsesloven.
Økonomiregulativet.

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Årsberetning 2012 - beskrivelse af udvalget for Arbejdsmarked og 

Integrations område
48911/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget,
at de generelle bemærkninger godkendes.
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Arbejdsmarked og Integrations område

  
Udvalg:   Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Mødedato:   10. april 2013 - Kl. 8:15
  
Adgang:   Åben
Bilagsnr:   48911/13



Beretning 2012

Dok. nr. 48911 – 13 sags nr. 13 - 3310

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Udvalget varetager opgaver indenfor 
områderne:
 Kontanthjælp, førtidspension, mv.
 Aktiveringsindsats
 Ungdommens uddannelsesvejledning 

(UU)
 Erhvervsgrunduddannelser (EGU)
 danskundervisning til 

integrationsflygtninge og arbejdssøgende 
udlændinge

 Boligstøtte
 Personligt tillæg til pensionister

Unge er hårdt ramt af krisen
Siden finanskrisens begyndelse i 2008 har 
der været en markant stigning i antallet af 
kontanthjælpsmodtagere i Varde 
Kommune. En analyse, som kommunen 
sammen med Esbjerg, Assens og Middelfart 
kommuner har fået lavet, viser, at det her 
såvel som på landsplan især er unge under 
30 år, der er hårdest ramt af krisen. Af de 
knap 900 kontanthjælpsmodtagere er cirka 
halvdelen under 30 år.
Analysens resultater betyder, at kommunen 
i 2013 planlægger at styrke indsatsen for 
de unge med 0,8 mio. kr. for at få flere i 
gang med en uddannelse. Den ekstra 
indsats skal især ske via en udvidelse af en 
eksisterende mentorordning, hvor en 
medarbejder i en virksomhed i en periode 
frikøbes for at kunne yde ekstra støtte for 
en ny medarbejder.

Færre nye førtidspensionister
Der er i 2012 bevilget markant færre 
førtidspensioner end de to foregående år. 
Omkring 95 procent af de nye kendelser 
kommer fra andre overførselsudgifter især 
fra sygedagpenge og kontanthjælp.
Samlet set er Varde Kommunes udgifter til 
førtidspensioner dog væsentligt lavere end 
de normale sammenligningskommuner.

Jobrotation og kompetencecenteret 
hjælper ledige i job
Jobrotation har vist sig at være en effektiv 
ordning, når det gælder om at få ledige 
tilbage i arbejde. Ordningen fungerer på 
den måde, at en virksomhed ansætter 
ledige som vikarer, når faste medarbejdere 
skal på efteruddannelse.
I 2012 har Varde Kommune gennemført 10 
jobrotationsforløb, hvor 120 medarbejdere 
har været på efteruddannelse, mens 41 
ledige var ansat som jobrotationsvikarer. Af 
de 41 er en tredjedel efterfølgende 
overgået til fast ansættelse i forlængelse af 
vikariatet.
Kompetencecenteret hjælper desuden 
ledige tilbage i job med tilbud om 
vejledning og afklaring, hjælp til 
ansøgninger og CV samt ved at tilbyde 
forskellige moduler, hvor ledige kan få 
styrket deres kompetencer på forskellige 
områder. Kompetencecenterets tilbud 
henvender sig til såvel forsikrede ledige 
som til ledige, der modtager kontanthjælp, 
ledighedsydelse eller sygedagpenge.

Hjælp fra varslingspuljen
I løbet af 2012 har Varde Kommune i tre 
omgange haft brug for statens særlige 
varslingspulje, der yder støtte til at gøre en 
særlig indsats i forbindelse med større 
afskedigelsesrunder.
I forbindelse med lukningen af Vestas, var 
111 af kommunens borgere iblandt de 
afskedigede, og 70 af dem opkvalificeres 
stadig inden for højteknologiske områder, 
kvalitetssikring og udvidede 
svejsecertifikater.
Danish Crown afskedigede 39 af 
kommunens borgere, hvoraf de 15 har 
henvendt sig for at få hjælp til uddannelse. 
Hovedparten har skiftet branche og er 
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blevet opkvalificeret inden for svejsning, 
sikkerhed og offshore.
Arla Smørmejeri afskedigede 28 
medarbejdere, og da de 15 af dem i juli 
2012 endnu ikke havde fundet et nyt job, 
holdt Kompetencecenteret et 
afklaringsforløb og vejledningskursus. Alle 
15 er nu i job.

Ændringer i aktiviteter i forhold til 
budgettet

Der har i 2012 samlet set været et mindre-
forbrug på 8,433 mio. kr.

Brug/finansiering af overførsler
Der overføres 0,940 mio. kr. til 
Ungdommens Uddannelsesvejledning til en 
styrkelse af ungeindsatsen.

Anlægsudgifter afholdt i 2012:
Der har ikke været afholdt anlægsudgifter 
indenfor udvalgets område i 2012.
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