Notatet omhandler administrationens forslag til områder/indsatser, der med fordel kan
investeres i, for yderligere at optimere beskæftigelsesindsatsen. Forslagene er udarbejdet
med henblik på drøftelse af prioriteringer/budgetønsker i relation til budget 2020-2023.
Nedenstående forslag til investeringer er beskrevet i tilfældig rækkefølge. For alle forslag
er udarbejdet en businesscase.
Fokusområder:




Unge
Udsatte ledige
Sygedagpenge

Businesscases


Fokusområde: Udsatte ledige (aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere).

Businesscase 3: Styrke indsatsen ift. etablering af småjobs for udsatte ledige
Beskrivelse af indsatsen:
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen (UA) foreslår at øge andelen af udsatte borgere, der opnår ansættelse i ordinære timer (småjobs). Ideen er yderligere at systematisere indsatsen vedrørende etablering af småjobs. Modellen kunne være at identificere de
brancher/ virksomheder, hvor udbuddet eller potentialet for småjobs er størst. Samtidig
skal de udsatte borgeres jobsøgning understøttes således, at den især målrettes disse job.
Opkvalificering til jobs kan ske qua eksisterende kommunale virksomhedscentre, virksomhedspraktikker eller vejledningstilbud.
Indsatsen skal samtænkes med erfaringerne fra Projekt Håndholdt Indsats (PHI), projekt
Flere skal med I samt projekt Flere skal med II. I forbindelse med sidstnævnte forventes
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i løbet af 2.kvartal 2019 at udmelde
puljemidler. Vesthimmerlands Kommune forventer at ansøge om midler til iværksættelse
af Flere skal med II.
For at komme i betragtning til puljemidlerne forventes der at indgå krav om kommunal
medfinansiering. Medfinansieringen kunne i givet fald være denne beskrevne
businesscase.
Projekt Håndholdt Indsats (PHI): Omfatter en tidlig screening/risikovurdering af den
enkelte borger og på baggrund af denne iværksættes et individuelt tilrettelagt forløb.
Indsatsen varetages af et team bestående af virksomhedskonsulent og
beskæftigelsesmedarbejder således, at beskæftigelsessporet og/eller uddannelsessporet
kontinuerligt er i fokus og med mulighed for parallelindsatser.
Flere skal med: Formålet er at hjælpe de borgere, hvor langvarig sygdom er en forhindring i at få arbejde. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal borgerens sag forberedes til rehabiliteringsteamet. For de øvrige borgere
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skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest
mulige opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.
Målgruppen er aktivitetsparate som enten modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller
integrationsydelse, og som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet.
Flere skal med II (forventet): Formålet er at udbrede virksomme metoder fra Flere skal
med I med afklaring af målgruppe og håndholdt indsats med individuelt jobmatch og med
fokus på ordinære timer.
Målgruppen er alle aktivitetsparate borgere over 30 år (kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet).
Baggrund for indsatsen:
Erfaringerne fra projekter initieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
viser at selv få ordinære løntimer kan øge motivationen for og troen på arbejde, og dermed
understøtte vejen til fuld selvforsørgelse på sigt.
Forudsætninger:
I Vesthimmerlands Kommune var der pr. februar 2019 (Kilde: Jobindsats):
 249 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
 123 aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere.
Antal med ordinære løntimer udgjorde på samme tidspunkt:
 0 for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere.
 4 for aktivitetsprate kontanthjælpsmodtagere.
Økonomi/ investeringsomfang:
1 fuldtidsstilling (beskæftigelsesmedarbejder /myndighed og virksomhedskonsulent samlet
i én funktion/stilling), som skal arbejde målrettet med at generere ordinære løntimer til udsatte ledige. Udgiften udgør ca. 450.000 kr. pr. år.
Effekt:
 At den gennemsnitlige varighed for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
reduceres med 2 uger.
 At den gennemsnitlige varighed for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere
reduceres med 2 uger.
 At andelen med ordinære timer øges.
Forudsætning for beregning:
 249 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere – varighed reduceres med 2 uger.
 123 aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere – varighed reduceres med 2
uger.
 Anvendt takst til beregning er en gennemsnitstakst for kontanthjælp på kr. 13.059
pr. måned (2019-pris) – gennemsnitstakst pr. uge kr. 3.016.
 Anvendt takst til beregning er en gennemsnitstakst for uddannelseshjælp på kr.
9.240 pr. måned (2019-pris) – gennemsnitstakst pr. uge kr. 2.134.
 Refusion 20%.
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Besparelsespotentiale:

Bemærkning
Besparelse aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere
Besparelse aktivitetsparate
uddannelsesmodtagere
Refusion 20% - aktivitetsparate
Besparelse - netto
Lønudgift til en fuldtidsmedarbejder
Besparelse - netto

249

3.016

2

Forventet
udgift år 1
(2020)
-1.501.968

123

2.134

2

-524.964

Antal
borgere

Gennemsnitlig
takst pr. uge

Antal
uger

405.386
-1.621.546
450.000
-1.171.546
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