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1.

Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
13/29792
Sagsansvarlig: sbo.sf
Fraværende:
Afbud:
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2.

Orientering om en henvendelse fra en borger - LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
13/29792
Sagsansvarlig: sbo.sf
Fraværende:
Afbud:
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3.

Tilkendelse af førtidspension under 40 år 3 kvartal LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
13/10566
Sagsansvarlig: AHU.SF
Fraværende:
Afbud:
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4.

Meddelelser

Åben sag
Sagsnr.:
13/29792
Sagsansvarlig: sbo.sf
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Orientering, information og referater til udvalget.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
a. Almindelig orientering.
b. Referat fra mødet den 7.10.2013 i 9-by samarbejdet.
c. Skøn over antal unge med gymnasial uddannelse, som ikke er gået videre i
uddannelsessystemet.
d. Svar fra Udlændingestyrelsen angående fordeling af flygtninge i hovedstaden i
2014.
e. Arbejdsmarkedsstyrelsen – Orientering om fremsættelse af lovforslag om
midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
f. Referat fra Styregruppemøde den 25.9.2013 vedr. Falck-samarbejdet.
g. Referat fra Styregruppemøde den 16.10.2013 vedr. Falck-samarbejdet.
h. Referat fra Styregruppemøde den 20.11.2013 vedr. Falck-samarbejdet.
i. Resultatoversigt – uge 44 2013.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og
Beskæftigelsesudvalget
- at tage punkterne til efterretning.
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Referat fra 9-by mødet den 7.10.2013
2 Åben Skøn over antal unge med gymnasial uddannelse, som ikker er
gået videre i uddannelsessystemet
3 Åben Styrelsens brev af 24. oktober 2013 - Fordeling af flygtninge i
Region Hovedstaden 2014..DOCX
4 Åben Orientering om fremsættelse af lovforslag om midlertidig
arbejdsmarkedsydelse
5 Åben Referat fra styregruppemøde d. 25.09.13
6 Åben Referat fra møde d. 16.10
7 Åben Referat fra møde d. 20.11.13
8 Åben Tal uge 44

1983945/13
1983949/13
1970180/13
1981836/13
1951830/13
1982515/13
1987513/13
1982514/13
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BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 10-122013
Tiltrådt. Forvaltningen orienterede om sag ift. Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr.
rådighedsloft for 2010, hvor styrelsen har anerkendt kommunens ret til refusion til beløb
på 2 mio. kr.
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5.

Godkendelse af samarbejdsaftale med Klinisk Funktion om
sundhedskoordinatorfunktion

Åben sag
Sagsnr.:
13/24796
Sagsansvarlig: kdk.as
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Som en del af Førtidspensions- og fleksjobsreformen skal Regionerne yde kommunerne
rådgivning og sundhedsfaglige vurderinger i kommunernes rehabiliteringsteam mod
betaling.
Der er udarbejdet samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Tårnby Kommune
om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion. Kommunen skal betale for de ydelser,
der rekvireres fra Klinisk Funktion, herunder for sundhedskoordinatorens deltagelse i
kommunens rehabiliteringsmøder samt indhentning af yderligere lægelig dokumentation.
Aftalen forelægges nu til endelig godkendelse.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
I prisen er indregnet betaling for sundhedskoordinatorens sundhedsfaglige rådgivning
inklusiv eventuel indhentning af oplysninger fra behandlende instanser forud for
rehabiliteringsmøderne samt udtalelser i igangværende sager.
Regionen leverer en sundhedskoordinator 44 uger årligt. I 2014 kan der således
maksimalt afholdes 220 rehabiliteringssamtaler, idet der fra Klinisk Funktion er afsat 44
mødedage, hvor der afholdes 5 rehabiliteringssamtaler pr. mødedag. Såfremt der ikke
afholdes det planlagte antal rehabiliteringsmøder, kan Kommunen disponere over
sundhedskoordinatoren til andre lægefaglige opgaver, der ligger inden for reformens
område.
Prisen for sundhedskoordinatorens ydelser beregnes ud fra en afregningsformel, som
fremgår af samarbejdsaftalen. Prisen er ens for alle kommuner i Region Hovedstaden.
LOVGRUNDLAG
§ 25a, stk. 4 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
§ 25d i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
ØKONOMI
Udgifter til sundhedskoordinator i perioden 1. oktober til 31. december 2013:
Jobcentret vurderer, at der i denne periode vil være 50 Tårnby sager, der skal vurderes
af kommunens rehabiliteringsteam. Tårnby Kommunes udgifter vil for de 50 sager være
84.508 kr. Udgifterne til Klinisk Funktion i perioden fra 1. oktober til 31. december 2013
afholdes inden for rammerne af det eksisterende budget for 2013.
Udgifter til sundhedskoordinator i 2014:
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Jobcentret vurderer, at 190 ud af de i alt 220 sager vil være Tårnby sager. De resterende
30 sager er Dragør Kommunes andel.
Tårnby Kommunes udgifter vil for de 190 sager være 321.130 kr. Dertil kommer udgifter
til betalinger for henvisninger til yderligere vurdering hos Klinisk Funktion. Det vurderes,
at der vil være behov for indhentning af yderligere lægeligt, herunder
speciallægeundersøgelser hos Klinisk Funktion for 120.000 kr. svarende til 12
henvisninger til en gennemsnitspris på 10.000 kr.
Betaling for ydelser fra Klinisk Funktion i 2014 sker ud fra budgetmæssige besparelser på
en række områder i Jobcentret. OPP-samarbejdet med Falck Jobservice A/S har
resulteret i tættere opfølgning i sygedagpengesagerne. Dette har resulteret i færre
genbestillinger af speciallægeerklæringer svarende til en forventet besparelse på i alt
150.000 kr.
Jobcentret har ændret praksis i forhold til indhentning af speciallægeerklæringer, og på
den baggrund forventes et mindreforbrug svarende til 200.000 kr. i 2014.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen indstiller over for Arbejdsmarkeds- og
beskæftigelsesudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget, at
•
•

Samarbejdsaftalens indhold, vilkår og konsekvenser godkendes.
Samarbejdsaftalens økonomiske konsekvenser og finansieringen af
sundhedskoordinatorens ydelser godkendes.
/kam

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Notat om samarbejdsaftalen med Den Kliniske Funktion
2 Åben Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Tårnby
Kommune - underskrevet af begge parter.pdf

1981033/13
1983068/13

BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 10-122013
Tiltrådt. Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

8

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d.10-12-2013

6.

Visitation af unge under 30 år uden kompetencegivende
uddannelse

Åben sag
Sagsnr.:
13/30137
Sagsansvarlig: sbo.sf
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Kontanthjælpsreformen, som træder i kraft 1. januar 2014, medfører betydelige
forandringer i visitationen og indsatsen overfor unge under 30 år uden en
erhvervskompetencegivende uddannelse. For denne gruppe er kontanthjælpen afskaffet,
og de vil i stedet modtage uddannelseshjælp, der som hovedregel vil være på niveau
med SU’en. Frem imod januar skal de unge revisiteres med henblik på, om de er
åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate eller aktivitetsparate.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Både den igangværende revisitation og visitationen af de unge efter den 1. januar stiller
krav til, at jobcentret laver en grundig afdækning og vurdering af de unges
uddannelsespotentiale og uddannelsesparathed. Særligt gråzonen mellem
uddannelsesparat og aktivitetsparat er problematisk, fordi indplaceringen har stor
betydning for den unges økonomi.
De aktivitetsparate unge har ret til et aktivitetstillæg, så deres økonomi kan forblive
uændret, hvorimod de uddannelsesparate vil få en ydelse på SU niveau. Forvaltningen
ser en række væsentlige dilemmaer forbundet med at sikre motivation for uddannelse
hos aktivitetsparate unge.
Forvaltningen finder det afgørende med en visitation, som sender et klart signal om, at
de unge skal i uddannelse, og som tager afsæt i de unges ressourcer, potentialer og
udviklingsmuligheder. I den konkrete vurdering lægges der især vægt på tidsperspektivet
på et år.
Kun hvis det vurderes overvejende usandsynligt, at den unge indenfor et år vil blive i
stand til at påbegynde en ordinær uddannelse, vurderes de aktivitetsparate.
I gråzonetilfælde lægges der således op til, at sagsbehandleren anvender en realistisk,
men positiv vurdering af de unges ressourcer og muligheder, således at disse unge, som
udgangspunkt indplaceres som uddannelsesparate fremfor aktivitetsparate.
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LOVGRUNDLAG
Kontanthjælpsreformen.

INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget tiltræder en kurs, der
overvejende anvender en positiv tilgang til de unges ressourcer, potentialer og
udviklingsmuligheder i forhold til at påbegynde en ordinær uddannelse.
/kam

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Visitation af unge under 30 år uden kompetencegivende
uddannelse

1972560/13

BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 10-122013
Tiltrådt.

10

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d.10-12-2013

7.

Rekruttering af arbejdskraft til kommende
infrastrukturprojekter frem til 2020

Åben sag
Sagsnr.:
13/32550
Sagsansvarlig: amu.of
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Regeringens nedsatte ekspertudvalg (Leo Larsen – udvalget) har fra årsskiftet til 2013
haft til opgave at beskrive arbejdskraft- og kvalifikationsbehov som udslag af de
planlagte store anlægsinvesteringer, som folketinget har vedtaget skal gennemføres frem
mod år 2020. Rapporten forelægges udvalget til orientering.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
I kommissoriet til ekspert-udvalget er det udtrykt som følger:
”De kommende 10 år investeres ca. 200 mia. kr. i store infrastrukturprojekter som
Femern Bælt, supersygehuse og jernbaner. Det er regeringens ønske, at danske
lønmodtagere og samfundsøkonomien skal have størst mulig gavn af disse omfattende
samfunds-investeringer. Derfor har beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i december
2012 nedsat et ekspertudvalg. Udvalget har haft til opgave detaljeret at kortlægge
arbejdskraftbehovet i lyset af de store byggeprojekter og komme med forslag til, hvordan
beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige i højere grad kan målrettes, så de
ledige får gavn af de mange nye job og de berørte virksomheder kan rekruttere den
nødvendige arbejdskraft”.
De planlagte store anlægsinvesteringer er af udvalget beregnet at ville medfører et
midlertidigt løft i behovet for arbejdskraft på bygge- anlægsområdet svarende til i alt ca.
87.000 mandår hvilket er beregnet til et gennemsnit på ca. 8.500 mandår i perioden
2013-2022. I denne beregning er ikke indregnet de forventelig positive afledede
beskæftigelsesmæssige effekter i andre sektorer. De indregnede planlagte
anlægsinvesteringer er:
· Sygehusbyggeri: 24.100 mandår.
· Femern Bælt forbindelsen: 17.000 til 19.500 mandår beskæftiget i Danmark.
· Ny Storstrømsbro: 2.200 mandår.
· Metro Cityringen: 8.800 mandår.
· Letbaner: I Aarhus og Odense er den forventede ekstra efterspørgsel efter
arbejdskraft opgjort til 2.900 mandår. En sådan opgørelse foreligger endnu ikke
i Storkøbenhavn eller Aalborg.
·Modernisering og udbygning af jernbanenettet: 12.700 mandår.
·Modernisering og udbygning af motorvejsnettet: 6.500 mandår.
·Havvindmølleparker: 6.000 mandår.
·Øvrige infrastrukturinvesteringer: Der planlægges en række øvrige offentlige
investeringer, især på landets universiteter, med en forventet ekstra efterspørgsel
efter arbejdskraft på ca. 6.300 mandår.
De anførte antal mandår er ca. estimater, men repræsenterer uden tvivl en meget
omfattende arbejdskraftefterspørgsel i bygge- anlægssektoren i perioden.
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Rapporten peger på at der i den nuværende konjunktursituation er en del ledig
arbejdskraft i bygge- anlægssektoren, som vil kunne udfylde behovet, men at det
samtidig må påregnes, at der også vil opstå rekrutterings- og mangelproblemer indenfor
visse faggrupper. Hertil peger udvalget på at der til projekterne antages at ville komme
en antalsmæssig størst efterspørgsel efter ikke-faglærte med særlige kvalifikationer.
Udvalget nævner at en undersøgelse viser, at kun ca. 11 % af bygge- og anlægsvirksomheder forventer at anvende jobcentret til at rekruttere nye medarbejdere til
ordinære job i 2013. Udvalget peger derfor på, at det er særligt vigtigt, at såvel
”jobcentrene, a-kasserne, uddannelsesstedernes og beskæftigelsesregionernes kontakt
og samspil med virksomhederne målrettes og samordnes, så de virksomheder, som
gennemfører infrastrukturprojekterne oplever én indgang til beskæftigelsessystemet, når
virksomhederne har brug for rekruttering og uddannelse af arbejdskraft”. Og det siges
”at denne koordinering og samordning bør forankres i beskæftigelses-regionerne.”
Det er forvaltningens konklusion at Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland skal
være den koordinerende og samlende enhed i forholdt den videre indsats og
organiseringen heraf. Forventelig vil der blive tale om en fælles og koordineret indsat i et
samarbejde imellem Regionens jobcentre og de samarbejdspartnere som naturlig vil
indgå i processen – a-kasser, uddannelsessteder mv. Det må forventelig være
Beskæftigelsesregionen som har den direkte kontakt til de store aktører
(entreprenørvirksomheder) som efterspørger de nødvendige fagtyper af arbejdskraft til
projekterne. I den sammenhæng er det ønskværdigt – for ikke at sige nødvendigt – at
udmeldingen til jobcentrene om arbejdskraft kommer i så god tid at det kan nås en
kvalifikationsmæssig tilpasning ved brug af supplerende kurser. Også i den forbindelse vil
en Regional kontakt til uddannelsesstederne kunne være hensigtsmæssig, således at
jobcentrene i vidt omfang vil kunne koncentrere sig om finde de egnede ledige til at
kunne dække behovet.
Forvaltningen vil tage kontakt til Regionen og anføre disse synspunkter og vil i øvrigt
samtale med andre jobcentret i Hovedstadsområdet vedrørende en samarbejdsmodel,
der vil kunne imødekomme de stillede forventninger. I det omfang mindre virksomheder
– som en underentreprise - optræder som producent til projekterne, må det tænkes, at
det er de enkelte jobcentre, som skal indgå i en direkte kontakt til sådanne virksomheder
i jobcentrets område.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Arbejdsmarkeds- og
Beskæftigelsesudvalget, at sagen tages til efterretning.
/kam
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Rapport fra ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer 1979585/13
og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov"
BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 10-122013
Tiltrådt.
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8.

Orientering om udfordringer på beskæftigelsesområdet

Åben sag
Sagsnr.:
13/30137
Sagsansvarlig: sbo.sf
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Orientering om udfordringer på beskæftigelsesområdet i 2014, kontanthjælpsreformen,
dagpengereformen og den forventede fusionsomlægning. Forvaltningen vil på mødet give
en orientering om udfordringerne.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger orientering om de udfordringer
der på beskæftigelsesområdet i 2014.
Der henvises til vedhæftet bilag om kontanthjælpsområdet, struktur og udfordringer.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og
Beskæftigelsesudvalget at tage orienteringen til efterretning.
/kam
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Oplæg Kontanthjælpsreformen

1971871/13

BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 10-122013
Punktet udskydes til næste udvalgsmøde.
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9.

Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og
Beskæftigelsesudvalget ultimo oktober 2013

Åben sag
Sagsnr.:
13/4096
Sagsansvarlig: nkm.am
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Der sendes sag til efterretning vedrørende udvikling af udvalgets servicedriftsområder på
baggrund af forbruget ultimo oktober 2013.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Den vedlagte statistik på serviceområderne giver et hurtigt overblik over udviklingen af
udgifterne og indtægterne for alle driftsområder i forhold til det budgetterede. Derudover
vedlægges en række relevante nøgletal for området.
ØKONOMI
Nettoforbrugsprocent ultimo oktober 2012: 85,63 %
Nettoforbrugsprocent ultimo oktober 2013: 77,46 %
På baggrund af budgetopfølgningen ultimo oktober 2013, som udviser et forventet
mindreforbrug på 8,6 mio. kr. har forvaltningen udarbejdet en indstilling til
Økonomiudvalget til d. 27. november 2013 med henblik på at få en budgetkorrektion af
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets budgetramme.
Mindreforbruget på 8,6 mio. kr. skyldes primært en effektfuld sygedagpengeindsats, en
målrettet jobrotationsindsats samt færre i aktivering og fleksjob.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og
Beskæftigelsesudvalget, at budgetopfølgningen ultimo oktober 2013 tages til
efterretning.
/kam

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Økonomiopfølgning ultimo oktober 2013
2 Åben Statistik ultimo oktober 2013

1986180/13
1986178/13

BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 10-122013
Tiltrådt.
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10.

Eventuelt

Åben sag
Sagsnr.:
13/29792
Sagsansvarlig: sbo.sf
Fraværende:
Afbud:

BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 10-122013
Ingen bemærkninger.
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