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060. Orientering fra formanden
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/1372

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Hanne Madsen
Orientering fra formanden
Lovgrundlag
Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget
Økonomi
Udgiftsneutral
Administrationen indstiller
- at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-08-2012
Orienteringen blev taget til efterretning.
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061. Orientering fra administrationen
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/1375

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Hanne Madsen
Orientering fra administrationen
Lovgrundlag
Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget
Økonomi
Udgiftsneutral
Administrationen indstiller
- at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-08-2012
Orienteringen blev taget til efterretning.
Mødet i Beskæftigelsesudvalget den 5. september 2012 starter kl. 12.
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062. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/1378
141817/12Åben

Noter til Budgetopfølgning pr 31 maj.docx 26. juni version - Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr 31 05 12.xls

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Hanne Madsen
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 er vedhæftet som bilag. Materialet gennemgåes på mødet.
Lovgrundlag
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Administrationen indstiller
- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-08-2012
Orienteringen tages til efterretning.
Beskæftigelsesudvalget vurderer, at der på områderne under budgetgarantien,
vil ske en midvejs- og slutregulering, således at merforbruget minimeres. Forvaltningen udarbejder forslag til anvisning af kompenserende besparelser på næste møde i Beskæftigelsesudvalget.
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063. Orientering om nøgletal
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/1384
128408/12Åben
128407/12Åben
128406/12Åben
128409/12Åben

Nøgletal Jobcenter
grupper
Nøgletal Jobcenter
ring
Nøgletal Jobcenter
nøgletal
Nøgletal Jobcenter
plerende nøgletal

Vesthimmerland - MålVesthimmerland - AktiveVesthimmerland - Øvrige
Vesthimmerland - Sup-

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen
I det følgende vil de primære fokuspunkter i nøgletallene blive fremhævet
Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Målgrupper:
A-dagpenge: Antallet af A-dagpengemodtagere ligger i juni 2012 på
856 personer, hvilket der er 21% færre end samme periode i 2012, hvor
der var 1082 A-dagpengemodtagere. Dermed fortsætter den positive udvikling på a-dagpengeområdet.
Kontanthjælp: Antallet af kontanthjælpsmodtagere ligger stabilt på omkring 800 personer og dermed fortsætter tendensen til, at antallet af kontanthjælpsmodtagere har stabiliseret sig.
Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Øvrige nøgletal:
Ledighedsudviklingen - Jobklare ledige: Ledigheden i Vesthimmerlands
Kommune ligger i maj på 5,0%, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end
i maj 2012. Ledigheden i Vesthimmerlands Kommune er lavere end gennemsnittet i Region Nordjylland (6%) og landsgennemsnittet (6,1%).
Ministermål 1- Arbejdskraftreserven: Antallet af personer med mere
end 13 ugers sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) er faldet med 9% fra 835 personer i januar 2012 til 762 personer i maj 2012.
Målsætningen for arbejdskraftreserven er 700 personer. Den positive udvikling skyldes, at den generel udvikling på a-dagpengeområdet har haft
en afsmittende effekt på arbejdskraftreserven.
Ministermål 3 - Unge på offentlig forsørgelse: Antallet af unge på offentlig
forsørgelse er faldet med 8% fra 867 fuldtidspersoner i januar 2012 til 799
fuldtidspersoner i maj 2012. Målsætningen for unge på offentlig forsørgelse er 700 fuldtidspersoner. Faldet i målgruppen skyldes primært et fald i
antallet af unge a-dagpengemodtagere.
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Lovgrundlag: Ingen
Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget
Økonomi:
Udgiftsneutral
Administrationen indstiller
- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-08-2012
Orienteringen blev taget til efterretning.
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064. Orientering om aktiveringsindsatsen for jobcentrets
målgrupper
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/15782

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen
I denne orienteringen vil aktiveringsindsatsen for de enkelte målgrupper blive
gennemgået på et overordnet niveau. Jobcentret varetager indsatsen for en
række målgrupper og aktiveringsindsatsen varierer i forhold til de behov borgerne har for at komme i selvforsørgelse.
A-dagpenge:
A-dagpengemodtagere bliver i udgangspunktet aktiveret efter kravene om ret og
pligt, hvilket vil sige, at ledige under 30 år skal i aktivering seneste efter 13
ugers ledighed og de ledige over 30 år skal i aktivering senest efter 9 måneders
ledighed.
I udgangspunktet er det en individuel vurdering som er afgørende for, hvornår
den ledige skal aktiveres og i hvilken type tilbud den ledige skal aktiveres i.
Dermed bliver nogle ledige aktiveret tidligere end kravene om ret og pligt aktivering, hvis det kan medvirke til at den ledige kommer i selvforsørgelse.
Følgende aktiveringstilbud anvendes til a-dagpengemodtagerne: afklarings- og
vejledningsforløb hos anden aktør, virksomhedspraktik, løntilskud
og uddannelse.
Kontanthjælp - Match 1:
Under 30 år:
Alle kontanthjælpsmodtagere i denne målgruppe bliver straksaktiveret, hvilket vil
sige, at dagen efter de bliver tilmeldt til kontanthjælp starter de på straksaktiveringsforløbet Grøn aktiv, som har en varighed på op til 5 dage. Herefter kommer
de på vejledningsforløbet på CKA, som har en varighed på op til 4 uger.
Vejledningsforløbet er blandt andet med til at afklare, hvilket aktiveringstilbud
den enkelte kontanthjælpsmodtagere skal i efterfølgende. Følgende aktiveringstilbud anvendes til kontanthjælpsmodtagerne: virksomhedscentrene, virksomhedspraktik, løntilskud og uddannelse.
Over 30 år:
Kontanthjælpsmodtagerne bliver i udgangspunktet aktiveret efter kravene om
ret og pligt, hvilket vil sige, at de skal i aktivering senest efter 9 måneders ledighed. I udgangspunktet er det en individuel vurdering som er afgørende for,
hvornår den ledige skal aktiveres og i hvilken type tilbud den ledige skal aktive114
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res i. Dermed bliver nogle ledige aktiveret tidligere end kravene om ret og pligt
aktivering, hvis det kan medvirke til at den ledige kommer i selvforsørgelse.
Følgende aktiveringstilbud anvendes til kontanthjælpsmodtagerne: afklarings- og
vejledningsforløb hos anden aktør, virksomhedscentrene, virksomhedspraktik,
løntilskud og uddannelse.
Kontanthjælp - Match 2:
Under 30 år:
Alle kontanthjælpsmodtagere i denne målgruppe bliver straksaktiveret, hvilket vil
sige, at dagen efter de bliver tilmeldt til kontanthjælp starter de på straksaktiveringsforløbet Grøn aktiv, som har en varighed på op til 5 dage. Herefter kommer
de på vejledningsforløbet på CKA, som har en varighed på op til 4 uger.
Vejledningsforløbet er blandt andet med til at afklare, hvilket aktiveringstilbud
den enkelte kontanthjælpsmodtagere skal i efterfølgende. Følgende aktiveringstilbud anvendes til kontanthjælpsmodtagerne: virksomhedscentrene, virksomhedspraktik, løntilskud og uddannelse.
Over 30 år:
Kontanthjælpsmodtagerne bliver i udgangspunktet aktiveret efter kravene om
ret og pligt, hvilket vil sige, at de skal i aktivering senest efter 9 måneders ledighed. I udgangspunktet er det en individuel vurdering som er afgørende for,
hvornår den ledige skal aktiveres og i hvilken type tilbud den ledige skal aktiveres i. Dermed bliver nogle ledige aktiveret tidligere end kravene om ret og pligt
aktivering, hvis det kan medvirke til at den ledige kommer i selvforsørgelse.
Følgende aktiveringstilbud anvendes til kontanthjælpsmodtagerne: virksomhedscentrene, virksomhedspraktik, løntilskud og uddannelse.
Kontanthjælp - Match 3:
I udgangspunktet skal denne målgruppe ikke aktiveres, men der bliver iværksat
forskellige individuelle afklarende tilbud, det kan blandt andet være afklaringsforløb på en virksomhed, psykologsamtaler, fysisk træning eller andre forløbstyper.
Integration:
Borgere der er omfattet af integrationslovgivningen modtager sprogundervisning.
Udover sprogundervisningen er en del af borgere tilknyttet Integrationsforløbet
på CKA, som er afklarende forløb der omfatter vejledning, virksomhedspraktik og
andet.
Sygedagpenge:
Der er ingen krav om, at sygedagpengemodtagerne skal aktiveres, men i de tilfælde, hvor en virksomhedspraktik og/eller et fysisk træningsforløb hos anden
aktør kan medvirke til, at en sygedagpengemodtager kan komme tilbage på arbejdsmarkedet bliver de nævnte aktiveringsredskaber anvendt.
Ledighedsydelse:
Ledighedsydelsesmodtagere skal i et afklarings- og jobsøgningsforløb hos anden
aktør senest efter 12 måneders ledighed. Derudover anden aktør bliver virksom115

Vesthimmerlands Kommune, Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. august 2012

hedspraktik anvendt som aktiveringsredskab til denne målgruppe.
Lovgrundlag
Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget
Økonomi
Udgiftsneutral
Administrationen indstiller
- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2012
Udsættes til næste møde i Beskæftigelsesudvalget.
Hans-Jørgen Kastberg var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-08-2012
Orienteringen blev taget til efterretning.
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065. Orientering om ansøgning til puljen om UDGÅENDE INDSATSER TIL UNGE MED RUSMIDDELPROBLEMER
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/23252
138371/12Åben

Return projektansøgning.pdf

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Hanne Madsen
Vesthimmerlands Kommunes Socialafdeling har udarbejdet en ansøgning til puljen om UDGÅENDE INDSATSER TIL UNGE MED RUSMIDDELPROBLEMER.
Puljens formål er at give unge på erhvervs- og produktionsskoler et gruppetilbud, så de:
Bliver bedre til at reducere/håndtere forbruget af rusmidler, så rusmidlerne ikke dominerer hverdagen og skolelivet.
I højere grad bliver i stand til at mestre sociale og faglige udfordringer.
Får bedre betingelser og forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

Der er krav om, at projektet tilknyttes Behandlerhuset Vest og der indgås formaliserede samarbejdsaftaler med produktionsskoler og erhvervsskoler. Der er indgået formaliseret samarbejde med følgende: Produktionsskolen Kongshøjgård,
Produktionsskolen Næsbyhus og Erhvervsskolen i Års.
Normering: 1 Årsværk.
Sagen afgøres i Byrådet
Økonomi:
Der er ansøgt om kr. 3.591.506.
Social- og integrationsministeriet har bevilliget kr. 2.000.000 til fordeling på år
2012,2013,2014 og 2015, såfremt at finansloven vedtages med det forventede
beløb.
Der er ingen egen finansiering.
Administrationen indstiller:
Der udarbejdes nyt budget og revideret projektplan grundet tildeling af færre
midler.
Administrationen indstiller, at socialudvalget godkender projektets samt sagen
sendes til Byrådet.
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Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-08-2012
Orienteringen blev taget til efterretning.
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066. Tema om status for ungeindsatsen i frikommuneprojektet og UU
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/16108

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Hanne Madsen
Der afholdes temaarrangement om status for ungeindsatsen i Jobcenterets frikommuneprojekt og UU.
På mødet vil Jobcenterchefen orientere om status for realiseringen af den intensiverede ungeindsats under frikommuneforsøget, herunder:
Status på forløbet med konsulentfirmaet Marselisborg om en resultatbaseret styring af ungeindsatsen
Orientering om projekt ”Brug for alle”
Orientering om aftalen om en førtidspensionsreform
Desuden vil UU-leder Mette Sun Otte orientere om status for UU’s indsats på ungeområdet.
Lovgrundlag
Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget
Økonomi
Udgiftsneutral
Administrationen indstiller
- at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-08-2012
Orienteringen blev taget til efterretning.

119

Vesthimmerlands Kommune, Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. august 2012

067. Evaluering og videreførelse af TTA-indsatsen
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/2049
129003/12Åben
129009/12Åben

New Insights evaluering af TTA-projektet
Cost-benefit vurdering af TTA-specialistteam

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Hanne Neergaard
Baggrund
Det store ”Tilbage-Til-Arbejde”-projekt (TTA) blev igangsat i april 2010 af midler
fra Forebyggelsesfonden. Med udmøntning af Finanslov 2012 blev TTA-forsøget
forlænget indtil 1. oktober 2012.
På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret, om TTA-projektet fører til ny lovgivningen, der evt. gør TTA helt eller delvist permanent på landsplan.
TTA-projektet har haft til formål at sikre sygemeldte borgere en hurtig afklaring
og tilbagevenden til arbejdsmarkedet gennem en tidlig tværfaglig indsats. Målgruppen har været sygemeldte borgere, der visiteres til matchkategori 2, dvs.
sager, hvor der er risiko for et langvarigt sygeforløb eller hvor arbejdsevnen er
truet.
Som led i TTA-indsatsen har Jobcenteret i den 2½-årige projektperiode haft et
sundhedsfagligt specialistteam tilknyttet, der har været bemandet med en fysioterapeut, en psykolog, en arbejdsmediciner (17 t/ugen) og en psykiater (10
t/ugen).
Efter udløbet af TTA-projektperioden vil Jobcenteret – som tidligere aftalt med
Beskæftigelsesudvalget – kunne videreføre dele af TTA-indsatsen året ud inden
for den eksisterende ramme.
Hvis TTA-indsatsen ikke videreføres på landsplan, når projektbevillingen udløber,
vil der ikke være nogen finansiering af indsatsen i budgettet for 2013.
På den baggrund anbefaler administrationen, at udvalget tager stilling til, om der
ønskes kommunal egenfinansiering af TTA-indsatsen i de kommende budgetår.
Evaluering af TTA
Vesthimmerlands Kommune har som den eneste kommune fra Region Nordjylland deltaget i TTA-projektet. Beskæftigelsesregionen har derfor valgt at finansiere en ekstern evaluering af TTA-projektet i Vesthimmerland.
Evalueringen har været gennemført som en såkaldt virkningsevaluering af konsulentfirmaet New Insight.
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Evalueringsrapporten fra New Insight er vedlagt som bilag.
Det fremgår af rapportens data, at borgerne i TTA-projektet i gennemsnit har
været sygemeldt i 26 uger. Cirka en tredjedel af de raskmeldte borgere bliver
selvforsørgende, mens en syvendedel (14 pct.) kommer i støttet beskæftigelse i
form af fleksjob eller revalidering. Det fremgår endvidere af rapporten, at andelen af delvise raskmeldinger i gruppen er steget markant i perioden.
Det fremhæves i rapporten, at projektet desuden har bidraget til, at mange af de
deltagende borgere har nået en række delmål i form af at blive afklaret, få redskaber til at håndtere den situation de befinder sig i, få forbedret sin psykiske og
fysiske tilstand og motivation i forhold til arbejdsmarkedet.
Det generelle billede i rapporten fra de dybdegående interviews, som New Insight har gennemført, er, at der blandt de deltagende borgere er meget stor tilfredshed med kvaliteten af Jobcenterets TTA-indsats.
Dette billede understøtter administrationens generelle opfattelse af, at der blandt
borgerne i TTA-projektet har været stor tilfredshed med Jobcenterets tilbud.
Konsulentrapporten fra New Insight påviser derimod ikke en målbar effekt af
TTA-indsatsen i form af gennemsnitlig kortere varighed af sagerne og færre tilbagefald.
Det skal hertil imidlertid bemærkes, at administrationen er forbeholden overfor,
om de kvantitative data (fra DREAM-registeret), der henvises til i rapporten, er
retvisende. I rapporten anføres eksempelvis, at ca. 40 pct. af de raskmeldte borgere har tilbagefald til sygedagpenge. Administrationens interne opgørelse over
afsluttede sager og tilbagefald viser derimod, at under 10 pct. af borgerne har
tilbagefald.
Det er administrationens vurdering, at forskellen bl.a. skyldes, at de benyttede
data fra DREAM-registeret ikke kan tage højde for, om en borger har en såkaldt
§ 56-aftale, hvilket indebærer, at blot én dags sygefravær på arbejde risikerer at
blive opgjort som et tilbagefald.
Det er på nuværende tidspunkt imidlertid heller ikke muligt for administrationen
statistisk at dokumentere, om TTA-indsatsen har haft en selvstændig effekt i
form af kortere varighed og færre tilbagefald. Det skyldes, at det ikke har været
muligt at finde en egnet sammenligningsgruppe. Årsagen hertil er primært:
At konjunkturerne på arbejdsmarkedet har ændret sig meget siden
projektets iværksættelse. Der har i projektperioden fx været betydeligt
flere sygemeldte borgere, der kommer fra ledighed, end i årene forinden. Det giver derfor ikke mening at måle TTA-indsatsen ved at sammenligne nøgletallene med situationen for 3-4 år siden, da rammevilkårene er så forskellige
At Jobcenter Vesthimmerland sideløbende med TTA-indsatsen har
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gennemført en række andre indsatser med henblik på at nedbringe antallet af langvarige sygedagpenge-sager. De senere års fald i antallet
af langvarige sygedagpengesager i Vesthimmerland kan derfor ikke
isoleret tilskrives TTA-projektet
At kommunerne har meget forskellig praksis for, hvilke borgere der
visiteres til kategori 2. Det er derfor vanskeligt at finde en kontrolkommune, hvor det giver mening at sammenligne deres varighedstal
for kategori 2-sagerne med TTA-resultaterne i Vesthimmerland
Det er forventningen, at der vil foreligge et bedre grundlag for vurderingen af
TTA-indsatsens effekt, når resultaterne af den forskningsbaserede evaluering fra
NFA foreligger i slutningen af året. Den vil nemlig være baseret på erfaringerne
fra de store kommuner i projektet, hvor der fra start har været etableret interne
kontrolgruppe. (I de store kommuner har halvdelen af deres kategori-2 sager fået en TTA-indsats, mens den anden halvdel har fået en almindelige indsats).
Cost-benefit vurdering af TTA-projektet

Som gennemgået ovenfor er det i øjeblikket ikke muligt at dokumentere en effekt af TTA-indsatsen på varighed og tilbagefald.
En række af de forhold, der fremhæves i konsulentrapporten fra New Insight understøtter imidlertid administrationens opfattelse af, at TTA-indsatsen logisk betragtet må forventes at bidrage til en kortere varighed af sagerne. Det drejer sig
særligt om:
At der er parallelitet i de iværksatte aktiviteter og at samtidigheden indebærer en hurtigere afklaring og udvikling i den enkelte sag.
At den direkte adgang på Jobcenteret til den relevante lægefaglighed betyder, at sagsprocessen af sagsbehandlerne opleves som lettere og kortere. Den kliniske enhed (psykiater og arbejdsmediciner) kan hurtigt afholde
samtale med borgere, hvis det skal afdækkes, om der er behov for yderligere behandling eller undersøgelse. Hermed spares betydelig tid i forhold
til ventelisterne i det ordinære sundhedssystem.
Jobcenteret vurderer på den baggrund, at den tværfaglige specialistindsats i TTA
har en positiv effekt på kategori-2 sagernes varighed, der i gennemsnit svarer til
en reduktion på 4 uger pr. sag.
Jobcenteret vurderer endvidere, at den direkte adgang til et lægefagligt specialistteam reducerer udgiften til en række andre sundhedsfaglige ydelser, som Jobcenteret ellers ville have. Det drejer sig om:
færre udgifter til eksterne lægeerklæringer og speciallægeerklæringer
(det antages, at der i hver sag rekvireres én speciallægeerklæring
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mindre, end der ellers ville være blevet)
færre udgifter til fysioterapeutisk udredninger og til fysisk træning hos
Quick Care
en reduktion i sagsstammen hos Jobcenterets lægekonsulent (som i
en situation uden en TTA-indsats vurderes at skulle have øget arbejdstid)
Estimatet over de reducerede udgifter til de eksterne sundheds-/lægefaglige
ydelser bygger på Jobcenter-ledelsens kendskab til sagsbehandlingen på området. Estimatet kan dog ikke dokumenteres med konkrete regnskabstal fra TTAprojektperioden, da de pågældende udgifter hidtil ikke har været bogført på en
særskilt konto.
Der henvises på den baggrund til vedlagte cost-benefit beregning, der illustrerer,
at en investering i et sundhedsfagligt specialistteam på sygedagpengeområdet
under de beskrevne effekt-forudsætninger samlet set vil resultere i et økonomisk
overskud.
Det kan hertil i øvrigt bemærkes, at selv hvis varigheden antages kun at blive
reduceret med én uge pr. sag, så vil investeringen stadig give et lille overskud,
såfremt de øvrige forudsætninger indfries.
Jobcenterets overvejelser vedr. fremtidige brug af et specialistteam
De sundhedsfaglige specialkompetencer i TTA-teamet har hidtil været reserveret
den særlige indsatsen overfor sygedagpengesagerne i matchkategori-2.
Såfremt medarbejderne fremover bliver en fast del af Jobcenterets driftsorganisationen, vil Jobcenteret overveje at lade teamets kompetencer komme en lidt
bredere målgruppe til gode.
Hovedmålgruppen vil fortsat være den samme. Men når TTA-projektet afsluttes,
vil det ikke længere være et krav, at alle kategori-2 sager skal være genstand
for en TTA-indsats. Det giver mulighed for at skærpe indsatsen, så den fokuseres
på de sager, hvor det erfaringsmæssigt har størst effekt (typisk de komplekse
sygedagpenge-sager, hvor der er diffuse eller psykiske problemer involveret - jf.
evalueringsrapporten fra New Insight).
Den ledige kapacitet der, med en lidt nedsat sagsmængde blandt kategori-2sagerne, dermed vil blive frigjort, kan eksempelvis anvendes til, at de sundhedsfaglige medarbejdere i teamet kan:
sikre bedre overgange, når en sygedagpengesag afsluttes – man kan fx
færdiggøre igangsatte forløb, selvom borgeren overgår til en anden forsørgerydelse (fx kontanthjælp eller ledighedsydelse)
give sundhedsfaglig sparring i vanskelige sager til Jobcenterets sagsbehandlere. Det vurderes særligt at være relevant i forhold til Jobcenterets
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ungeindsats, hvor der er fokus på at få psykisk sårbare unge i uddannelse
og forebygge førtidspensionssager (jf. førtidspensionsreformen). Jobcenteret vil i sådanne sager gerne åbne for, at beskæftigelsesmedarbejderne
kan få en ”second opinion” på deres indsatsvalg fra det sundhedsfaglige
specialistteam.

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget
Økonomi:
Det sundhedsfaglige specialistteam ønskes – i lighed med det hidtidige TTA-team
- bemandet med én fysioterapeut, én psykolog og to deltidsansatte speciallæger.
Teamet vil have en samlet normering på 3 årsværk, hvoraf speciallægenormeringen er fordelt på to specialer (hhv. en psykiater og en speciallæge i arbejds- eller almen medicin)
Den årlige lønudgift til et sundhedsfagligt specialistteam estimeres på den baggrund til at udgøre 1.914 mio. kr. i 2013.
Specialistteamets indsats vurderes at ville medføre en reduktion i Jobcenterets
udgifter til eksterne speciallægeerklæringer og fysioterapeutisk behandling. Indsatsen skønnes desuden at medføre en reduceret varighed af sagerne på gennemsnitlig 4 uger.
Det er på den baggrund administrationens formodning, at lønudgiften som minimum vil være udgiftsneutral i forhold til en situation, hvor Jobcenteret ikke råder
over et sundhedsfagligt specialistteam. Det er på det nugældende datagrundlag
dog ikke muligt statistisk at dokumentere denne formodning.
Administrationen indstiller:
- at Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om der i budgetforslaget for 20132016 ønskes etableret kommunal finansiering af et sundhedsfagligt specialistteam på Jobcenteret svarende til det team, der har været etableret under TTAprojektet.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-08-2012
Forvaltningen anmodes om at udarbejde et budgetønske til budget 2013, på videreførelse af TTA projektet, idet beskæftigelsesudvalget vurderer, at fagkompetencerne i specialistteamet TTA projektet er hovedårsagen til jobcentrets meget
gode resultater på sygedagpenge området, dels fordi varigheden på sygedagpengeforløb nedsættes og fordi borgeren dermed hurtigere opnår en afklaring til
beskæftigelse.
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Med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2012, kan projektet ikke
finansieres indenfor beskæftigelsesudvalgets budget. Forvaltningen anmodes om,
at udarbejde forslag til finansiering af specialistteamet via vakant lønsum (ca. kr.
300.000) på jobcentrets konto 5 og 6, således at ansættelserne i specialistteamet i TTA - projektet forlænges med 3. måneder.
Sagen genoptages efter vedtagelsen af budget 2013.
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068. Tilsynet med kommunernes administration af rådighedsreglerne
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/22650
133904/12Åben
133906/12Åben

Samlet rapportering vedr. stikprøvekontrol i
Vesthimmerlands Kommune.
Det-kommunale-raadighedstilsyn-2010

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Berit Peschardt
Beskæftigelsesministeriets kommunale rådighedstilsyn, der nu hører under Arbejdsmarkedsstyrelsen, har gennemført en stikprøvekontrol i Vesthimmerland
Kommune. Der er udtrukket 40 cpr. numre fra 4.kvartal 2010 til brug for kontrollen. Alle cpr. numre er udtrukket på baggrund af kommunens indberetninger
til det fælles datagrundlag om sanktioner i 4. kvartal 2010.
I de 40 cpr. numre var der 87 negative hændelser, som styrelsen har behandlet.
Resultatet af kontrollen viser at der er truffet en forkert afgørelse i 24 af de 87
behandlede sager, hvilket svarer til en fejlprocent på 28. Fejlene har en refusionsmæssig betydning der er opgjort til 22.518, 00 kr. I de øvrige 63 sager, svarende til 72 procent af sagerne har styrelsen være enig i kommunens afgørelse.
23 af de 24 konstaterede fejl ved det aktuelle tilsyn skyldes manglende fradrag i
ydelsen til personer, der ikke har bekræftet tilmeldingen som arbejdssøgende og
derfor er blevet afmeldt som arbejdssøgende, jf. LAS § 38, stk. 2. Styrelsen opfordrer derfor til, at kommunerne sætter særligt fokus på at forbedre behandlingen af sager efter denne bestemmelse.
Tiltag til genopretning:
Der i 2012 udarbejdet nye procedurer der fremadrettet sikrer at der er styr på
information til borgere omkring sanktioner vedr. manglende bekræftelse, samt
beskrivelse af de administrative procedurer i mellem beskæftigelsesmedarbejder
og ydelseskontor. Disse procedurer er udarbejdet med baggrund i den samlede
redegørelse for det kommunale rådighedstilsyn for 2010 (4. kvartal 2009 - 3.
kvartal 2010) Samt anbefalinger fra BAN som er udsendt i april 2011, hvor anbefalingerne til kommunerne fremgår.
Statsforvaltningen Nordjylland har i april kvartal 2011 på vegne af Beskæftigelsesankenævnet gennemført et formidlingsprojekt om kontanthjælpssanktioner
for ansatte i jobcentre og ydelses-afdelinger i kommunerne i region Nordjylland.
Formidlingsprojektet er gennemført som et led i Ankestyrelsens og nævnenes
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forpligtelse til at koordinere kommunernes praksis. Ankestyrelsen gennemførte i
2010 en landsdækkende praksisundersøgelse om kontanthjælpssanktioner efter
det regelgrundlag, som trådte i kraft pr. 1.10 2009. Undersøgelsen viste, at der
var fejl i ca. halvdelen af sagerne. Dette billede tegnede sig, med variationer
kommunerne i mellem, også for kommunerne i region Nordjylland og afspejlede
sig i nævnets omgørelsesprocenter i sanktionssagerne.
Vi vurderede derfor, at der var tale om et sagsområde, hvor der var behov for en
særlig indsats for at sikre, at kommunernes afgørelser om sanktioner bliver i
bedre overensstemmelse med regler og praksis, og vi gennemførte derfor formidlingsprojektet med afsæt i Ankestyrelsens undersøgelse.
Lovgrundlag
Sagen afgøres i Byråd
Økonomi
Udgiftsneutral
Administrationen indstiller
- at orienteringen tages til efterretning, og at sagen sendes videre til orientering i Byrådet
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-08-2012
Administrationens indstilling blev godkendt.
Beskæftigelsesudvalget finder at de iværksatte tiltag fremadrettet vil optimere
resultaterne, og effekten evalueres i november 2012. Derudover noterer Beskæftigelsesudvalget, at fejlprocenten for det kommunale rådighedstilsyn i 2010 for
Jobcenter Vesthimmerland, er på niveau med den gennemsnitlige fejlprocent for
de 37 kommuner, som indgår i pensionsstyrelsens undersøgelse af kommunernes administration af reglerne om rådighed for modtagere af kontanthjælp,
starthjælp eller introduktionsydelse.
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069. Eventuelt
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/1385

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Hanne Madsen
Eventuelt
Lovgrundlag
Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget.
Økonomi
Udgiftsneutral
Administrationen indstiller
- at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-08-2012
Der var ingen punkter under eventuelt.
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