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277. Godkendelse af dagsorden
Dok.nr.: 1759
Sagsid.:
Initialer: LEAN
Åben sag

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-04-2013

Fraværende: Ingen

Godkendt. 
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278. Status på førtids- og fleksjobreform marts 2013
Dok.nr.: 1760
Sagsid.: 07/473
Initialer: frje
Åben sag

Sagsfremstilling
Det er aftalt, at udvalget får en status på hvert udvalgsmøde om førtids- og 
fleksjobreformen. 
 
På mødet den 13. marts vil udvalget få en orientering om følgende punkter:

 Status i forhold til igangværende drøftelser og forhandlinger om 
sundhedskoordinator og klinisk funktion. 

 Udfordringer og muligheder ved etablering af fleksjob efter de nye lovregler, 
herunder afholdt informationsmøde for ledige fleksjobvisiterede 

 Orientering om afholdt Workshop om reformen den 5 marts. 
 Nyt fra styregruppen for rehabiliteringsteam. 

 

Retsgrundlag
Ingen

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-03-2013

Fraværende: Thyge Nielsen, Lisbet Rosendahl

Udsættes. 

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-04-2013

Fraværende: Ingen

 
Taget til efterretning. 
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279. Status akutpakke/særlig uddannelsesordning
Dok.nr.: 1753
Sagsid.: 12/9929
Initialer: birg
Åben sag

Sagsfremstilling
Det er aftalt, at udvalget hver måned, og indtil videre det næste halve år, får en status 
på indsatserne.
 
De talmæssige opgørelser for de to områder rykker sig fra uge til uge, så en opgørelse 
dateret den 8. april 2013, vil blive omdelt på mødet.

Forvaltningens vurdering
De nyeste data vil blive vurderet og gennemgået på mødet den 10. april 2013.

Retsgrundlag
Aftalegrundlag af 31. august 2012.

Økonomi
Udgifter til personlig jobformidler, som kun delvist dækkes af statislig bevilling.

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-04-2013

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning. 
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280. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune, 1. 
kvartal 2013

Dok.nr.: 1761
Sagsid.: 10/8
Initialer: birg
Åben sag

Sagsfremstilling
I denne rapport sættes hvert kvartal fokus på to væsentlige udfordringer i 
beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune. Denne gang på indsatsen for at få unge i 
uddannelse og virksomhedssamarbejdet. Til sidst i rapporten er der en kort status på de 
nye ministermål.
 
Ungemålgruppen
Det er afgørende, at så mange unge som muligt påbegynder og gennemfører en 
kompetencegivende uddannelse, da faldet i beskæftigelsen i Varde Kommune især har 
ramt de ufaglærte og antallet af ufaglærte job.
 
440 unge under 30 år var i december 2012 på kontanthjælp i Varde. Det svarer til, at ca. 
275 18-24 årige og ca. 125 25-29 årige kontanthjælpsmodtagere i Varde er uden en 
kompetencegivende uddannelse.
 
Der er i dag mulighed for at give de unge under 25 år et uddannelsespålæg, og i det nye 
udspil til en kontanthjælpsreform lægges op til ret og pligt til uddannelse for alle unge 
under 30 år. Der er således et stort uddannelsespotentiale at tage yderligere fat på.
 
Tal viser, at der er stor forskel på, i hvor høj grad det lykkes at få unge 
kontanthjælpsmodtagere under og over 25 år i uddannelse. Af de unge der var på 
kontanthjælp i 2011 i Varde, lykkedes det i gennemsnit at få de 18-24 årige i uddannelse 
23% af tiden mod et gennemsnit på 8% af tiden for de 25-29 årige.
 
Fokusområder
Beskæftigelsesregionen sætter i denne rapport fokus på følgende områder i forhold til 
styrkelse af motivation til uddannelse og uddannelsespålæg:

 Kan samarbejdet mellem jobcenter og uddannelsesinstitutioner styrkes for at 
sikre en god overlevering af unge, der påbegynder uddannelse?

 Kan brugen af støtteordninger, som eks. uddannelsesmentorer, med fordel 
udvides?

 Kan brugen af uddannelsespålæg styrkes?
 Kan flere af de unge over 25 år motiveres og vejledes til at begynde en 

erhvervsuddannelse eller et voksenlærlingeforløb?

Virksomhedssamarbejdet
Et tæt samarbejde med virksomhederne er afgørende for at skaffe udsatte ledige i job. 
Erfaringer viser, at virksomhedsrettede tilbud bringer både jobklare og udsatte ledige 
tættere på arbejdsmarkedet. 15,3% af Vardes arbejdssteder havde i 3. kvartal 
dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere i tilbud mod 17,9% i regionen som helhed.
 
Varde har således en lavere samarbejdsgrad end regionen som helhed med flere af de 
større brancher. Der kan derfor være et potentiale i forhold til at øge samarbejdet både 
med disse brancher og med brancher, hvor der i dag er begrænset kontakt.
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Fokusområder
I rapporten sætter regionen følgende fokusområder op:

 Hvordan kan virksomhedernes rekrutteringsbehov understøttes bedst muligt?
 Kan jobåbninger i højere grad synliggøres så gennemsigtigheden på 

arbejdsmarkedet styrkes?
 Kan samarbejdet om indsatsen med virksomhederne styrkes, f.eks. i forhold til at 

skaffe akutjob, jobrotationspladser, virksomhedsrettede pladser og fleksjob?

Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning Henrik M. Nielsen deltager under sagens 
behandling. 

Forvaltningens vurdering
Varde har i høj grad fokus på at øge andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en 
uddannelse. Mange af de unge i målgruppen skal gøres klar og motiveres til uddannelse.
 
Der igangsættes/er igangsat flere projekter, som skal understøtte denne indsats:
Eks. tværsektorielt ungeprojekt med fokus på samarbejde med 
uddannelsesinstitutionerne, Brobygningsprojekt, Ung i fokus og FVU-forløb for unge med 
læse-/staveproblemer.
 
I forhold til samarbejdet med virksomhederne er det vurderingen, at Varde er nået langt 
med udarbejdelse og implementering af en virksomhedsstrategi. Der er ligeledes, i 
beskæftigelsesplanen, sat måltal op for besøg og samarbejde med virksomheder, som 
jobcentret ikke tidligere har været i kontakt med.

Retsgrundlag
LBK nr. 731 af 15. juni 2010

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Politisk opfølgningsrapport - Politisk opfølgning Varde 1. kvt. 

2013.pdf
33889/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-03-2013

Fraværende: Thyge Nielsen, Lisbet Rosendahl

Udsættes.
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Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-04-2013

Fraværende: Ingen

 
Taget til efterretning.  
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281. Orientering om beskæftigelsesministerens 4 ministermål for 
2014

Dok.nr.: 1757
Sagsid.: 13/4426
Initialer: birg
Åben sag

Sagsfremstilling
Ministeren har udmeldt 4 ministermål for 2014. Ministeren har valgt at fastholde de 
beskæftigelsespolitiske mål fra 2013 i 2014 med den begrundelse, at de nuværende 4 
mål er godt dækkende for de områder af beskæftigelsespolitikken, hvor der i særlig grad 
er behov for en styrket indsats i de kommende år.
 
Mål 1:
Flere unge skal have en uddannelse
”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en 
erhvervskompetencegivende uddannelse”.
 
Der skal gøres en ekstra indsats for at få unge uden en uddannelse til at starte på og 
gennemføre en ordinær uddannelse, hvis forudsætningerne er til stede. Hvis ikke, kan 
vejen til uddannelse bestå af opkvalificerende forløb, som fx brobygningsforløb.
 
Jobcentrene skal i beskæftigelsesplanen for 2014 i lighed med 2013 opstille et 
kvantitativt niveaumål for dette beskæftigelsespolitiske mål.
 
Mål 2:
Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre 
personer på førtidspension
”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres”.
 
Reformen af hele førtidspensions- og fleksjobområdet, der trådte i kraft den 1. januar 
2013, betyder bl.a., at borgere under 40 år skal tilbydes et ressourceforløb, der skal 
sikre tidlig, tværfaglig og sammenhængende indsats for den enkelte borger. Der er 
således et klart fokus på en forebyggende indsats i kommuneregi.
 
Jobcentrene skal i beskæftigelsesplanen for 2014 i lighed med 2013 opstille et 
kvantitativt niveaumål for dette beskæftigelsespolitiske mål.
 
Mål 3:
Langtidsledigheden skal bekæmpes
”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt”.
 
Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på at gennemføre en tidlig indsats for at 
forebygge langtidsledighed, samt at indsatsen sigter på at håndtere de specifikke 
udfordringer, der lokalt gør sig gældende for de forskellige grupper af langtidsledige.
 
Jobcentrene skal i beskæftigelsesplanen for 2014 i lighed med 2013 opstille et 
kvantitativt niveaumål for dette beskæftigelsespolitiske mål.
 
Mål 4:
En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder
”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen”.
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Jobcentrene skal kende virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, så de kan 
målrette den aktive indsats, herunder uddannelsesindsatsen.
 
Der vil som noget nyt, i opfølgningen på virksomhedskontakten, blive målt på 
jobcentrenes samarbejdsgrad med virksomhederne, hvor målingen vil basere sig på, 
hvor mange virksomheder jobcentrene samarbejder med, og hvad de samarbejder om.
 
Jobcentrene skal i beskæftigelsesplanen for 2014 således som noget nyt opstille et 
kvantitativt niveaumål for dette beskæftigelsespolitiske mål.

Forvaltningens vurdering
Lokale hovedudfordringer som de ses her og nu
· Ungegruppen
· Langtidsledige
· Personer på kanten af arbejdsmarkedet
· De nye reformer
· Den virksomhedsvendte indsats
 
Lokale forudsætninger
En lokal nedsat budgetgruppe arbejder løbende med at fastsætte niveauet for de enkelte 
målgrupper i 2014.
 
Den 6. maj 2013 drøfter LBR og AI-Udvalget fokusområder og strategi for indsatsen i 
2014.

Retsgrundlag
LBK nr. 731 af 15. juni 2010.

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben VS: Beskæftigelsesministerens udmelding af de 

beskæftigelsespolitiske mål for 2014
34441/13

2 Åben VS: Beskæftigelsesministerens udmelding af de 
beskæftigelsespolitiske mål for 2014 - Brev fra 
Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2014.pdf

34441/13

3 Åben VS: Beskæftigelsesministerens udmelding af de 
beskæftigelsespolitiske mål for 2014 - Notat om de 
beskæftigelsespolitiske mål for 2014.pdf

34441/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at udvalget tager orienteringen til efterretning. Der vil på planlægningsdagen den 6. maj 
2013 blive lagt op til en fortsat drøftelse af, hvilke indsatser der skal til, for at omsætte 
ministermålene til praksis. 
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Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-04-2013

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning. 
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282. Gensidig orientering
Dok.nr.: 1614
Sagsid.: 09/12974
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling
Orientering v/formanden

 Beskæftigelsesrådets forårskonference den 2. maj i Odense Congress Center
 Besøg hos Jysk Linnedservice kl. 10.00 – generel orientering om virksomheden 

v/Bente Jensen

 
 
 
 
 
Orientering v/direktøren

· Organisationsjusteringerne
 
 
 
 
 
Gensidig orientering

Bilag:
1 Åben Invitation til Beskæftigelseskonference 2013 - Invitation og 

program.pdf
38037/13

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-04-2013

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.
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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.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-04-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt. 
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Bilagsliste

280. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune, 1. kvartal 2013
  1. Politisk opfølgningsrapport - Politisk opfølgning Varde 1. kvt. 2013.pdf (33889/13) 

281. Orientering om beskæftigelsesministerens 4 ministermål for 2014

  

1. VS: Beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2014 
(34441/13) 

2. VS: Beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2014 - 
Brev fra Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2014.pdf (34441/13) 

3. VS: Beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2014 - 
Notat om de beskæftigelsespolitiske mål for 2014.pdf (34441/13) 

282. Gensidig orientering
  1. Invitation til Beskæftigelseskonference 2013 - Invitation og program.pdf (38037/13) 

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

  1. Årsberetning 2012 - beskrivelse af udvalget for Arbejdsmarked og Integrations 
område (48911/13) 
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Underskriftsblad

Thyge Nielsen

Arne Haahr Hansen

Marianne Bruun Kristiansen

Tom Arnt Thorup

Kjeld Anker Espersen

Lisbet Rosendahl

Keld Jacobsen

 

Side 614


	277.  Godkendelse af dagsorden 
	278.  Status på førtids- og fleksjobreform marts 2013 
	279.  Status akutpakke/særlig uddannelsesordning 
	280.  Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune, 1. kvartal 2013 
	281.  Orientering om beskæftigelsesministerens 4 ministermål for 2014 
	282.  Gensidig orientering 
	283.  Regnskab 2012 - Generelle bemærkninger for udvalget for Arbejdsmarked og Integration 
	Bilagsliste 
	Underskriftsblad 

