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Småjobs
CKA har via de 2 konsulenter der er blevet tilknyttet formået at fjerne den tidligere
overbelægning på 26,3 sag til at balancere på ca. 0,6 ( et øjebliksbillede).
De 2 konsulenter har endvidere betydet at det har været muligt at opretholde et sagstal pr.
konsulent på gennemsnitlig 30-34 sager (her vægtes alle sager ens uanset sværhedsgrad).
Sideløbende har CKA sammen med Job og Uddannelse i samme periode brugt den ekstra
kapacitet til at udvikle og gøre klar til struktureret tilgang til ”Småjobs” (se nedenstående).

FOLKEMØDE 2019

CKA deltager ligeledes i Folkemøde 2019 hvor sigtet er job og især uddannelse for de 1850
tilmeldte i de kommende årgange – her skal vi være med sikre 80-85 Workshops , heriblandt
skal 50-55 af dem være virksomheder fra Vesthimmerland – det er CKA´s
Virksomhedskonsulenter der skal sikre dette via opsøgende virksomhed.

LISES og Fællessamtaler

CKA er sammen med Job og Uddannelse påbegyndt fællesmøder hvor virksomheds
konsulenten via bestillingen bookes til deltagelse i det første møde med borgeren – her er det
virksomhedskonsulentens opgave at i samarbejde med myndighed og borger at arbejde med
og ifht. den virksomhedsrettede løsning for den enkelte borger – Her vil LISES-projektet blive
en naturlig del af dette fremadrettet.

VEJEN FREM

VEJEN FREM Ekstra Psykolog
 Fra 1.4.2017 til 31.3.2018, var der ca. 150 borgere som startede op i indsatsen.


Fra 1.4.2018 til 31.3.2019, var der ca. 180 borgere som startede op i indsatsen. Dette
er ca. 30 ekstra indsatser ift. året før.



I perioden omkring bevillingen af den ekstra psykolog, lå ventetiden fra henvisning til
screening, på ca. 10 uger. Aktuelt ligger samme ventetid på ca. 2 uger.

Konklusion:
CKA har på Psykologdelen formået at bringe ventetiden ned med 8 uger således den pt. kun er
2 uger, dette har stor betydning for sagsbehandlere, men endnu mere for de borgere der får
deres sager hurtigere igennem.
På konsulentdelen er det på trods af at forsøget endnu kun har kørt ca. 9 mdr. lykkes at sikre
et stabilt antal sager pr. konsulent ligesom den tidligere overbelægning er væk – det har
endvidere været muligt at indtænke strategi for Småjobs LISES og fællessamtaler – tiltag som
forventes at kunne optimere indsatsen fremadrettet og dermed effekten.
Anbefaling:
Det anbefales, at forlænge forsøget i yderligere et år, hvor der så udarbejdes en ny vurdering.
I en forlængelse kunne indtænkes det forhåbentlig kommende projekt: Flere skal med II med
ind i helheden , ligesom videreførelsen af strategi for Småjobs og LISES i nuværende forsøg
forventes at kunne kvalitetssikre opgaveudførelsen yderligere.

