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302. Godkendelse af dagsorden
Dok.nr.: 2704
Sagsid.:
Initialer: LEAN
Åben sag

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-08-2013

Fraværende: Ingen

Godkendt.
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303. Budget 2014 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Dok.nr.: 2524
Sagsid.: 13/4993
Initialer: havj
Åben sag

Sagsfremstilling
Udvalget har på sit møde den 12.6.2013 behandlet budgetforslag for 2014, og herunder 
godkendt en række tekniske ændringer til budgettet.
De tekniske ændringer (primært ændrede forudsætninger) blev forelagt Byrådet den 
2.7.2013.
 
Efterfølgende er der i juli måned udmeldt det endelige beskæftigelsestilskud for de 
forsikrede ledige i 2014.
Varde Kommunes tilskud er 84,201 mio. kr. baseret på et ledighedsskøn på 104.000 
bruttoledige på landsplan i 2014.
Det er et væsentlig mindre antal end i 2013, hvor der blev skønnet med en ledighed på 
131.000 og et tilsvarende beskæftigelsestilskud på 95,306 mio. kr.
 
Den væsentligste forklaring på det færre antal ledige i 2014 end i 2013, er et højere ud-
fald fra dagpengesystemet end forventet.
Det seneste skøn er, at ca. 20.000 personer falder ud af dagpengesystemet, mod et skøn 
på ca. 11.000 i finansloven for 2013.
 
Varde Kommune har siden ordningens start i 2010 valgt at udgiftsbudgettere svarende til 
beskæftigelsestilskuddet, og dermed skal budgettet reduceres med 12,401 mio. kr. 
svarende til beskæftigelsestilskuddet for 2014 på 84,201 mio. kr.
 
Siden udvalgsmødet den 12.6.2013 har der været følgende ændringer:
 

Reduktion = - & udvidelse = +
Forsikrede ledige. Reduktion af 
beskæftigelsestilskuddet
 

- 12,401 mio. kr.

EGU. Praktikløn – AER bidraget reduceret fra 30 kr. til 
14 kr. pr. time medfører mindre indtægt.
 

 
+ 0,650 mio. kr.

Førtidspension. Lovændring, hvor modtagere af 
førtidspension bevilget efter den gamle ordning før 
1.1.2003 får mulighed for i løbet af 2013 at overgå til 
førtidspension efter den nye ordning. Det skønnes, at 
115.000 borgere på landsplan er omfattet af 
muligheden, og at 32 % vil overgå.
Medfører merudgift til førtidspension og mindre udgift til 
henholdsvis personligt tillæg og boligydelse.

 
+ 4,0 mio. kr.
- 0,050 mio. kr.
- 0,100 mio. kr.

Sygedagpenge. Budgetopfølgning pr. 30.6.2013 viser, 
at der er mulighed for at reducere budgettet med 
yderligere 2 mio. kr. 
Årsagen er lovændringer, hvor der ikke udbetales 
sygedagpenge for bestemte helligdage (6 i alt) samt, at 
optjeningskravet for at være berettiget til 
sygedagpengepenge er øget fra 13 til 26 uger.  

 
 
 
- 2,0 mio. kr.
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De færre sager er på de korte forløb fra 5-8 uger.
Kontanthjælp. Budgetopfølgning pr. 30.6.2013 viser 
et merforbrug til løntilskud. Årsagen er flere i privat 
løntilskud samt jobrotationsprojekter, og generelt 
stigende antal personer på kontanthjælp. 

 
+ 2 mio. kr.

Seniorjob. Ny lovgivning om midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse fra 1.1.2014 til borgere, der 
opbruger retten til dagpenge, betyder, at retten til 
seniorjob udsættes op til 1¼ år.
Der er budgetteret med 40 årsværk, men den nye 
lovgivning betyder, at budgettet reduceres med 10 
årsværk svarende til 1,450 mio. kr.

 
 
 
- 1,450 mio. kr.

Arbejdsmarkedsydelse. Ny ydelse for perioden 
1.1.2014 – 30.6.2016 til borgere, hvor dagpengeretten 
ophører.
Ydelsen udgør 60 % af højeste dagpengesats for ikke-
forsørgere og 80 % for forsørgere.
Der budgettereres med 1,850 mio. kr. 

 
 
+ 1,850 mio. kr.

 I alt budgetreduktion - 7,501 mio. kr.
 
 
Dermed kan budgetforslaget for 2014 opgøres således:
Budgetforslag 2014 incl. 
Tekniske ændringer fra juni 
mødet

Budgetreduktion Nyt budgetforslag 2014

620,762 mio. kr.  -7,501 mio. kr.  613,261 mio. kr.
 
Der er varslet yderligere lovændringer vedrørende bl.a. sygedagpenge, kontanthjælp, 
integration, men på nuværende tidspunkt er intet vedtaget.
 
På udvalgets juni-møde blev der fremsat en række nye ønsker/initiativer: 

a. Flex.nu – samarbejde med socialøkonomiske virksomheder
b. Projekt Koppen/Igenbrug
c. Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge – behandles som et særskilt 

punkt på denne dagsorden
d. Integrationsplan – sammenhængende indsats for nyankomne flygtninge – 

behandles som et særskilt punkt på denne dagsorden
e. Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde
f. Sundhedskoordinator og klinisk funktion
g. IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam

Ønskerne er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.
 
Vedrørende ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og medfølgende DUT-
kompensationer, er der en ændring (merudgift til administration i Jobcentret), som er 
beskrevet i vedlagte skema.

Forvaltningens vurdering
Antallet af nye ønsker til drift fremsendes under hensyntagen til, at kommunens 
økonomiske situation forventeligt ikke giver mulighed for at udvide de økonomiske 
rammer samt, at regeringen forventer nulvækst for kommunerne. Det må forventes, at 
nye driftsudgifter skal finansieres ved reduktioner på andre områder.
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Retsgrundlag
Styrelsesloven og Varde Kommunes Styrelsesvedtægt.

Økonomi
-

Høring
Der har været afholdt dialogmøder m.v.

Bilag:
1 Åben Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (Arbejdsmarked 

og Integration)
82415/13

2 Åben Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2014-
2017

41568/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler udvalget, at det indstilles til Økonomiudvalget,
at budgetforslag 2014-17 incl. tekniske ændringer og nye ønsker fremsendes til Byrådets 
behandling. 

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-08-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt. 
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304. Integrationsplan
Dok.nr.: 2499
Sagsid.: 13/6852
Initialer: pimn
Åben sag

Sagsfremstilling
Den 23. maj 2013 vedtoges en lov om styrkelse af modtagelsen af de mest udsatte 
grupper af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge via en bred 
modtagelsesindsats, der tager højde for hele familiens forhold.
Lovens formål er endvidere at sikre, at beskæftigelse, social støtte, sundhedstilbud, 
dagtilbud, skole og uddannelse i højere grad er sammentænkte og understøtter 
hinanden.
 
Loven indeholder 3 initiativer:

1.  Kommunal pligt til at tilbyde alle ny ankomne flygtninge og familiesammenførte en 
integrationsplan Integrationsloven § 15 a

2.  Integrationsplanen udføres af den koordinerende borger integrationsforvaltning, der 
udpeges for hver borger § 15 b

3.   Pligt til at gennemføre en helbredsmæssig vurdering af alle ny ankomne flygtninge og 
familiesammenførte til flygtninge § 15 d
 
Integrationsplan § 15a
Med loven forpligtes Varde Kommune til at tilbyde alle nyankomne flygtninge og 
familiesammenførte både til flygtninge og til danske og udenlandske ægtefæller en bred 
individuel integrationsplan.
Integrationsplanen skal understøtte en sammenhængende indsats, hvor den 
beskæftigelsesrettede integrationsindsats, som er fastsat i integrationskontrakten, 
koordineres med de indsatser, som iværksættes på andre forvaltningsområder i form af 
social støtte, sundhedsrettede tilbud m.v.
Indsatser på andre forvaltningsområder kan f.eks. være foranstaltninger efter lov om 
social service om særlig støtte til børn i familien eller en behandlingsmæssig indsats, som 
der skal tages højde for ved planlægningen af den beskæftigelsesrettede indsats samt 
andre indsatser, som bidrager til nyankomnes etablering i lokalsamfundet og 
netværksdannelse, f.eks. via introduktion til fritidstilbud eller frivilligt arbejde, 
understøtte danskindlæringen, tilknytning til arbejdsmarkedet og børnenes deltagelse i 
og udbytte af skolegang.
Integrationsplanen udarbejdes i henhold til lovens § 15b af den koordineringsansvarlige 
forvaltning og i samarbejde med udlændingen og under hensyntagen til den enkelte 
udlænding og dennes families samlede forudsætninger og behov med henblik på, at den 
samlede familie hurtigst muligt bliver integreret.
 
 

Forvaltningens vurdering
Opgaven med integrationsplan er en ny opgave.

Da lovændringen betyder, at ikke kun flygtninge, men også familiesammenførte til 
danske og udenlandske ægtefæller skal have tilbudt en integrationsplan, vurderer 
forvaltningen, at der årligt skal tilbydes 150 integrationsplaner. Social og 
Integrationsministeriet skønner, at 75 % vil tage imod tilbuddet, dvs 113 planer. 
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Hver integrationsplan vil tage 17 timer inkl. overhead (KL’s vurdering) samlet 1.920 
socialrådgivertimer, ca. 1 årsværk.

Der forventes imidlertid en ressourcebesparelse på ½ årsværk, idet samtaler 
tidligere afholdt i Psykiatri og Voksenservice og Jobcentret nu samles i én samtale 
med den koordinerende rådgiver.

Endvidere forventes en mindre ressourcebesparelse, når Integrationskontrakten og 
Integrationsplanen på sigt samles i et dokument.

Det anslås derfor, at der vil være et øget personalebehov som følge af lovændringen 
omkring integrationsplan på ½ årsværk 988 socialrådgivertimer.

Evt. tilførte DUT-midler vil kompensere dette med 146 socialrådgivertimer. 

 

Sundhedskonsekvensvurdering
Det vurderes, at en beskrivelse af flygtningen og den familiesammenførte samt indsatsen 
i forhold til denne vil gøre integrationsindsatsen mere effektiv, idet dobbeltarbejde vil 
kunne undgås og koordineringen bedres. Dette vurderes, at det vil have en afsmittende, 
positiv effekt på borgerens livskvalitet.

Retsgrundlag
Lov nr. 650 af 12. juni 2013 – Ændring pr. 1. juli 2013 af Integrationslovens § 15a, stk. 
1, 4 og 6

Økonomi
Da opgaven med integrationsplan er en ny lovpligtig opgave, er der ikke tidligere 
udmøntet midler til dette.

Jf. budgetønske 2014-17 søges tilførte DUT midler med kr. 53.630 (kr. 26.815 for 
2013) overført til Koordinerende Borger Integrationsforvaltning. Dette vil 
kompensere med 146 socialrådgivertimer. 

Staben Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

 

Høring
Integrationsråd til orientering

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning, 
at de udmeldte DUT-midler 53.630 kr., der søges jfr. budget 2014-17 tilføres den 
Koordinerende Borger Integrationsforvaltning, og 
at der efter 6 måneder følges op på antallet af præsterede integrationsplaner, og 
foretages en konkret vurdering af tidsforbrug medgået ved udarbejdelse af 
integrationsplanerne.  

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-08-2013

Fraværende: Ingen
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Anbefalingen blev godkendt. 
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305. Helbredsmæssig vurdering
Dok.nr.: 2498
Sagsid.: 12/6411
Initialer: pimn
Åben sag

Sagsfremstilling
Den 23. maj 2013 vedtoges en lov om styrkelse af modtagelsen af de mest udsatte 
grupper af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge via en bred 
modtagelsesindsats, der tager højde for hele familiens forhold.
Lovens formål er endvidere at sikre, at beskæftigelse, social støtte, sundhedstilbud, 
dagtilbud, skole og uddannelse i højere grad er sammentænkte og understøtter 
hinanden.
 
Loven indeholder 3 initiativer:
 
1. Kommunal pligt til at tilbyde alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte en 

integrationsplan - Integrationsloven § 15 a
2. Integrationsplanen udføres af den koordinerende borger integrationsforvaltning, der 

udpeges for hver borger - § 15 b
3. Pligt til at tilbyde en helbredsmæssig vurdering af alle nyankomne flygtninge og 

familiesammenførte til flygtninge - § 15 d
 
Helbredsmæssig vurdering § 15 d
Med Varde Kommunes sundhedsscreening som model indføres tilbud om helbredsmæssig 
sundhedsvurdering.
Formålet med den helbredsmæssige sundhedsvurdering er at forebygge senere 
alvorligere sygdomstilstande, langvarige indlæggelser, risiko for smitte til borgere og 
ansatte samt langvarig offentlig forsørgelse.
Den lægelige vurdering skal omfatte en samtale med og en helbredsundersøgelse af 
udlændingen med henblik på en lægefaglig vurdering af udlændingens fysiske og 
psykiske helbredstilstand og en lægefaglig vurdering af, om der er behov for videre 
helbredsmæssig udredning eller behandling.
 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en helbredsmæssig vurdering, uafhængigt af om 
udlændingen har taget imod tilbuddet om en integrationsplan.
Det bemærkes, at såfremt udlændingen ikke ønsker en helbredsmæssig vurdering, er 
den pågældende ikke forpligtet til at tage imod tilbuddet.
 
En udlænding, som i første omgang har afvist tilbuddet om en helbredsmæssig 
vurdering, f.eks. grundet manglende tillid til myndigheder eller fordi den pågældende i 
første omgang ikke har kunnet overskue fordelene herved, kan efterfølgende bede om en 
helbredsmæssig vurdering. Det påhviler kommunen at medvirke til at vejlede 
udlændingen om dette tilbud.
Den helbredsmæssige vurdering gennemføres af en læge, og resultatet heraf videregives 
til udlændingens egen læge med henblik på yderligere henvisning eller behandling.
 

Forvaltningens vurdering
Siden sommeren 2012 har Varde Kommune udført sundhedsscreening for familier med 
børn. Sundhedsscreeningen er udført af Børn, Unge og Familier, Sundhedsplejen.
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Helbredsmæssig vurdering for flygtninge uden børn er således en ny opgave.
 
Organisering
Det forventes, at Sundhedsplejen fortsat har ansvaret for den helbredsmæssige 
vurdering for familier med børn, hvorimod vurderingen for flygtninge uden børn 
forventes udført af Den Koordinerende Borger Integrationsforvaltning i Borger og 
Arbejdsmarked, Jobcentret, som forventes udpeget på Direktionens møde den 8. august 
2013.
 

Sundhedskonsekvensvurdering
Det vurderes, at tidlig opsporing af fysiske og psykosociale sygdomme vil mindske 
risikoen for langvarige indlæggelser og kroniske sygdomme.

Retsgrundlag
Lov nr. 650 af 12. juni 2013 – Integrationslovens § 15 d, stk. 1 - 5

Økonomi
Social og Integrationsministeriet har vurderet, at udgiften til helbredsmæssig vurdering 
vil være kr. 2.000 pr. person inkl. udgiften til tolk.
Det antages, at der skal sundhedsvurderes 75 personer årligt, hvoraf enlige og familier 
uden børn anslås til 25 personer. Forventet udgift kr. 50.000 for flygtninge uden børn og 
for familier med børn kr. 100.000.
 
For budget 2013-17 er der udmøntet kr. 100.000 til sundhedsscreening af familier med 
børn.
For 2014-17 er der yderligere behov for 49.000 til familier uden børn, som søges jf. 
sagen: Budgetønsker 2014-17. 
Lovændringen omkring helbredsmæssig vurdering vil i så fald være fuldt kompenseret.
 
Staben økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Høring
Integrationsråd til orientering

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning, og 
at de udmeldte DUT-midler 49.000 kr., der søges jfr. budget 2014-2017 tilføres den 
Koordinerende Borger Integrationsforvaltning. 

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-08-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt. 
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306. Udpegning af Koordinerende Borger Integrationsforvaltning
Dok.nr.: 2705
Sagsid.: 13/6852
Initialer: pimn
Åben sag

Sagsfremstilling
Den 23. maj 2013 vedtoges en lov om styrkelse af modtagelsen af de mest udsatte 
grupper af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge via en bred 
modtagelsesindsats, der tager højde for hele familiens forhold.
Lovens formål er endvidere at sikre, at beskæftigelse, social støtte, sundhedstilbud, 
dagtilbud, skole og uddannelse i højere grad er sammentænkte og understøtter 
hinanden.
 
Loven indeholder 3 initiativer:
1.  Kommunal pligt til at tilbyde alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte en 

integrationsplan, Integrationsloven § 15 a
2.  Integrationsplanen udføres af den koordinerende borger integrationsforvaltning, der 

udpeges for hver borger, § 15 b
3.  Pligt til at gennemføre en helbredsmæssig vurdering af alle nyankomne flygtninge og 

familiesammenførte til flygtninge, § 15 d.
 
Udpegning af koordinerende borger integrationsforvaltning § 15 b
Det fremgår af loven, at Kommunalbestyrelsen - til varetagelse af en sammenhængende 
og bred integrationsindsats - i hver enkelt sag skal fastsætte hvilken forvaltning, der er 
ansvarlig for at koordinere integrationsplanen for udlændingen og dennes familie.
Kommunalbestyrelsen kan placere koordineringsansvaret i den forvaltning, som bærer 
hovedindsatsen i forhold til udlændingen og familien. Det kan f.eks. være jobcenter, 
familieforvaltning eller socialforvaltning. Det afgørende er, at der i tilrettelæggelsen af de 
enkelte indsatser sikres en koordinering og indbyrdes afstemning af indsatserne, der 
sigter mod et fælles mål.
Som en konsekvens heraf foreslås det i lov om ansvaret for og styringen af den aktive 
beskæftigelsesindsats, at indsætte hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan vælge at 
beslutte, at jobcenteret skal være ansvarlig for at koordinere integrationsplanen for 
udlændingen og dennes familie. 
 
Lovens bemærkninger omkring udpegning
Kommunernes modtagelses- og integrationsindsats for nyankomne flygtninge og 
familiesammenførte har i dag et stærkt fokus på den beskæftigelsesrettede indsats. 
Tilknytning til arbejdsmarkedet har væsentlig betydning for en vellykket integration, og 
regeringen ønsker derfor at fastholde dette fokus. Men formålet med integrations-
indsatsen er bredere end dette. Det er regeringens opfattelse, at mange flygtninge og 
familiesammenførtes integration i det danske samfund forudsætter en bredere indsats, 
hvor der desuden ses på den samlede families behov under ét.
Selvom mange kommuner i dag gør en stor indsats ved modtagelse af flygtninge og 
familiesammenførte, er det samlede billede, at indsatsen ikke mindst for de svageste 
flygtninge og familiesammenførte har brug for et løft.
Indsatserne i forhold til ny ankomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge er 
reguleret i forskellige lovgivninger og ofte fordelt over forskellige forvaltninger. Erfaringer 
viser, at de igangsatte indsatser ikke altid er koordinerede og derfor ikke understøtter 
hinanden, fordi det tværfaglige samarbejde ikke fungerer godt nok. 
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Forvaltningens vurdering
Nyankomne flygtninge har ofte komplekse problemer, som gør deres integration 
vanskelig. Mange af forældrene har psykiske lidelser eller egentlige traumer af krig og 
flugt og har vanskeligt ved at etablere sig i et nyt land med andre skikke, normer og 
krav. Børnene har ligeledes brug for støtte til at få en god skolegang og et fritids- og 
foreningsliv sammen med danske børn og unge. 
 
I Varde Kommune arbejder mange aktører med familierne, men på trods af stort 
personaleforbrug til koordinering er det ikke lykkedes at komme i land med 
koordineringen via Den Gode Modtagelse. For borgere med traumer giver mange aktører 
ofte en oplevelse af kaos, og det kan ligefrem forstærke de psykiske traumer.
 
Organisering
Forvaltningen vurderer derfor, at Borger og Arbejdsmarked bør udpeges som 
Koordinerende Borger Integrationsforvaltning. Indtil videre placeret i Jobcentret, idet 
Jobcentret har løbende kontakt med forældrene, og hvor der i forvejen sker opfølgning 
via integrationskontrakten. 
KL og Social og Integrationsministeriet har oplyst, at integrationskontrakten og 
integrationsplanen på sigt vil blive samlet i et dokument.
 
Der vil, ved visitering af uledsagede børn og unge eller børn og unge med sporadisk 
forældrekontakt, fra den Koordinerende Borger Integrationsforvaltning blive peget på 
Børn, Unge og Familie som Koordinerende Borger Integrationsforvaltning.
 
For at sikre den tværgående koordinering anbefaler forvaltningen, at der udpeges en 
tværgående administrativ styregruppe med deltagelse af ledere fra Børn, Unge, 
Dagtilbud, Borger og Arbejdsmarked, Skoler, Social og Voksen samt Social og Sundhed. 
Ansvaret for styregruppen er Borger og Arbejdsmarked. Tovholder Sundhed og 
Rehabilitering.

Sundhedskonsekvensvurdering
Det vurderes, at en helhedsorienteret indsats og nem adgang for borgeren vil øge 
livskvaliteten for udsatte flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Retsgrundlag
Lov nr. 650 af 12. juni 2013 - Ændring pr. 1. juli 2013 af Integrationslovens § 15a, stk. 3 
samt § 15b og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomi
Afholdes indenfor de eksisterende rammer.
Jf. budgetønsker 2014-17 søges Udvalget for Arbejdsmarked og Integration om 
overførsel af DUT-midler kr. 100.000 til udførelse af sundhedsmæssig vurdering samt 
integrationsplan. 
Der vil i kommende budgetår blive behov for ressourcemæssig omprioritering som følge 
af den lovmæssige udpegning af Koordinerende Borger Integrations Forvaltning samt 
lovændringen omkring sundhedsmæssig vurdering. 

Staben Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Høring
Integrationsråd til orientering.
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Bilag:
1 Åben Bilag til sagsfremstilling til Direktionen 8.8.13 108572/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at den Koordinerende Borger Integrationsforvaltning placeres i Borger og 
Arbejdsmarked, indtil videre i Jobcentret,
at udpegning af en administrativ styregruppe til tværgående koordinering godkendes, og 
at sagen fremsendes til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt 
Integrationsrådet til orientering.

Beslutning Direktionen den 08-08-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at sagen også sendes til orientering 
for Udvalget for Børn og Undervisning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-08-2013

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning. Udvalget ønsker en tilbagemelding om 1 år. 
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307. Orientering: Skrivelse fra AMS om bevilling til de lokale 
beskæftigelsesråd i 2014

Dok.nr.: 2571
Sagsid.: 06/34
Initialer: birg
Åben sag

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 24. juni 2013 fremsendt en skrivelse til kommuner og 
LBR om bevillingen til LBR i 2014.
 
Det fremgår af skrivelsen, at bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd ekstraordinært 
bortfalder i 2014. Baggrunden herfor er den indgåede ”Aftale om midlertidig arbejdsmar-
kedsydelse”, som bl.a. skal finansieres af de beskæftigelsesrettede puljer.
 
Det fremgår af finansloven for 2013, at bevillingen i 2015 og de efterfølgende år er 
budgetteret til ca. 105 mio. kr. Som følge af aftalen om reform af 
kontanthjælpssystemet, vil bevillingen som led i finansieringen heraf, blive reduceret 
med ca. 18 mio. kr. i 2016 og ca. 39 mio. kr. i 2017.
 
Med hensyn til den resterende del af bevillingen for 2013 vil Arbejdsmarkedsstyrelsen 
melde nærmere ud efter halvårsstatus.

Forvaltningens vurdering
Det var forventningen, at der ville ske en reduktion af bevillingen for 2014, men at den 
bortfaldt helt, var ikke forudsat. Der vil fortsat være behov for drøftelser af temaer og 
indsatser i LBR-regi, ligesom der også skal laves beskæftigelsesplaner og 
resultatrevision. 
 
Form og indhold kan drøftes på kommende LBR-møder. 

Retsgrundlag
LBR. nr. 731 af 15. juni 2010.

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben VS: Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale 

beskæftigelsesråd for 2014
93938/13

2 Åben VS: Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale 
beskæftigelsesråd for 2014 - Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om 
bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014.pdf

93938/13

3 Åben VS: Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale 
beskæftigelsesråd for 2014 - image001.jpg

93938/13
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Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-08-2013

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning. 
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308. Orientering: Fleksjob
Dok.nr.: 2701
Sagsid.: 13/11334
Initialer: last
Åben sag

Sagsfremstilling
Punktet vedrører orientering om indførelse af ny fleksjobordning med fokus på tilgang og 
afgang på henholdsvis den gamle og den nye ordning.
 
Fleksjob kan komme på tale for personer med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, 
dvs. under 50 % af fuldtid. Dette er der ikke ændret på med reformen.
I korte træk indeholder den gamle ordning, for ansættelser inden 31. december 2012, at 
personen ansættes ordinært hos arbejdsgiveren, som herefter modtager løntilskud på 
enten ½ eller 2/3 af lønnen, afhængig af arbejdsevnenedsættelsen.
Den nye ordning, for ansættelser fra 1. januar 2013, fungerer således at arbejdsgiveren 
betaler fra de timer den ansatte arbejder, mens personen får suppleret op med 
løntilskud.   
Personer ansat på den gamle ordning fortsætter på denne. Ved ledighed vil den næste 
ansættelse i fleksjob ske på den nye ordning. Ved alle nye tilkendelser af fleksjob vil 
ansættelse ske på den nye ordning.
Der vil således være en gradvis afgang fra den gamle ordning over de kommende mange 
år, mens den nye ordning vil have hele tilgangen af nye fleksjobbere. 
 
Tilgang og afgang for fleksjobansættelser gennem 2013 ser således ud:
 
Gammel ordning  Ny ordning
Bestand primo januar 2013 583 Bestand primo januar 2013 0
Tilgang jan-juli 2013 19 Tilgang jan-juli 2013 91
Afgang jan-juli 2013 81 Afgang jan-juli 2013 7
Bestand primo aug 2013 521 Bestand primo aug 2013 84
 
Ved indgangen til 2013 var der 583 ansatte i fleksjob i Varde Kommune, mens der primo 
august er ansat 605 i fleksjob. Det ses også at nettostigningen på 22 dækker over 
tilgang på 110 og afgang på 88.
 
Der er pt. ca. 170 ledige fleksjobbere (borgere på ledighedsydelse), som med reformen 
skal være aktivt jobsøgende, have profil på Jobnet og deltage i samtaler og tilbud med 
henblik på at blive ansat i fleksjob.
 
Alle nye tilkendelser af fleksjob skal behandles i det nyoprettede rehabiliteringsteam, 
som er sammensat af repræsentanter på tværs af kommunens forvaltninger. Teamet 
afgiver en indstilling, i dette tilfælde om fleksjob, hvorefter bevillingen heraf sker i 
Jobcentret. I de første 7 måneder af 2013 har rehabiliteringsteamet indstillet 14 til 
fleksjob. Nogle af disse vil indgå i bestanden af ledige fleksjobbere ovenfor, mens andre 
indgår i tilgangen på ny ordning.

Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at den nye ordning vil gøre det muligt at fastholde flere 
borgere med mindre arbejdsevne end tidligere på arbejdsmarkedet. Eksempelvis vil der 
kunne ansættes på ned til fx 2 timer per uge til forskellige mindre opgaver.
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På denne baggrund må det forventes at antallet i fleksjob samlet set vil stige.

Sundhedskonsekvensvurdering
Det er positivt for sundheden at have en tilknytning til arbejdsmarkedet, og det støtter 
reformen af fleksjob op om.

Retsgrundlag
Reformen om førtidspension og fleksjob.

Økonomi
Intet. Indgår i opfølgningen af budget 2013 og forudsætninger for reformens 
konsekvenser er indarbejdet i udkast til budget 2014.

Høring
Ingen.

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-08-2013

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning. 
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309. Besøg fra Mentornetværket Esbjerg/Varde
Dok.nr.: 2642
Sagsid.: 10/5186
Initialer: kamn
Åben sag

Sagsfremstilling
Orientering om Mentornetværkets arbejde.
 
Projektleder Tatiana Rusuberg og projektmedarbejder Christina Radl deltager under dette 
punkt.

Retsgrundlag
Ingen

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-08-2013

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning. 
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310. Gensidig orientering
Dok.nr.: 2707
Sagsid.: 09/12996
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling
Orientering v/formanden

· Orientering om sager hen over sommeren
 
 
 
 
 
Orientering v/direktøren
 
 
 
 
 
 
Gensidig orientering

 Adgangskrav unge (Lisbet). Temadrøftelse i udvalget i efteråret. 
 Unge pensionister – mangler tilbud i dagtimerne (Marianne).  

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-08-2013

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning. 
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