Referat fra beskæftigelsesudvalgets møde, den 23. marts 2006 kl. 16.00 på Aars Rådhus.
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Punkt 05
Orientering om nyt lovforslag ”en ny chance til alle"
Sagsfremstilling
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik sidste forår en politisk aftale om et nyt integrationsudspil kaldet – ”En
ny chance til alle”. Denne aftale har ikke kun indflydelse på integrationsområdet, men vil også få meget store
konsekvenser for kommunernes arbejde med kontanthjælpsmodtagere.
Det var planlagt, at lovforslagene i forbindelse med En ny chance til alle, skulle vedtages i Folketinget, så
den kunne træde i kraft fra 1. marts 2006. På grund af bl.a. den udenrigspolitiske krise, er lovforslaget indtil
nu kun blevet 1. behandlet. Det forventes dog stadig, at de nye regler på området vil træde i kraft i løbet af
foråret 2006.
På beskæftigelsesministerens område indeholder En ny chance til alle i alt otte initiativer:
1. Udlændinge, som modtager hjælp til forsørgelse, skal have deres beskæftigelsesrettede indsats
fastlagt i en integrationskontrakt, indtil de får tidsubegrænset opholdstilladelse.
2.

Særlige regler for en beskæftigelsesrettet indsats for personer, der har særlig svært ved at blive
integreret på arbejdsmarkedet.

3.

Pligt til unge under 25 år, der alene har ledighed som problem, til at tage en uddannelse.
Med forslaget får unge kontanthjælps- og startshjælpsmodtagere under 25 år, der ikke en
erhvervskompetencegivende uddannelse, pligt til at søge ind på at påbegynde samt at gennemføre en
relevant uddannelse på ordinære vilkår. De unge, som kommunen vurderer kan gennemføre en
uddannelse på almindelige vilkår, skal i gang med en uddannelse og forsørges af SU eller elevløn.
Målgruppen er alle arbejdsmarkedsparate unge under 25 år. Hjælpen til de unge kan gøres
tilbagebetalingspligtig, hvis de dropper ud af en uddannelse. Uddannelserne kan bl.a. være
erhvervsuddannelserne samt social- og sundhedsuddannelserne. Produktionsskoleforløb, forberedende
voksenundervisning samt TAMU er ikke medtaget som uddannelsesmuligheder.

4.

Personer, der i længere tid ikke har modtaget et aktivt tilbud, skal have hjælp.
Se punkt 5

5.

Ret og pligt til gentagende aktivering for modtagere af kontanthjælp og starthjælp, der er over 30
år og har andre problemer end ledighed.
For alle kontanthjælpsmodtagere, der igennem en periode ikke har modtaget et aktiveringstilbud gælder
det, at kommunen skal gennemgå den enkeltes sag og undersøge, hvordan kommunen bedst kan
hjælpe pågældende med at finde arbejde. Efter juli 2008 skal alle løbende have aktive tilbud, som kan
føre til beskæftigelse. For kontant- og startshjælpsmodtagere med betydelige problemer ud over
ledighed vil det gælde, at jobplanen kan indeholde aktiviteter, som forbedrer personens fysiske, psykiske
og sociale situation.

6. Ny ægtefælleregler i kontanthjælpssystemet.
Lovforslaget indeholder forslag om, at en ægtefælle på kontanthjælp anses for reelt hjemmegående og
mister retten til kontanthjælp, hvis pågældende ikke har haft 300 timers ustøttet ordinær arbejde inden
for de seneste 2 år. Regelsættet for betydning i de familier, hvor begge ægtefæller er på kontanthjælp.
Reglerne gælder ikke for personer, der er placeret i matchgruppe 5. Det skønnes, at 6.000 ægtepar vil
blive omfattet af reglerne.

7. Styrket sygeopfølgning over for sygemeldte kontant- og starthjælpsmodtagere.
Kommunen skal vurdere, om der for en sygemeldt kontanthjælpsmodtagere er behov for en plan for
sygdomsafklaring, behandling og optræning. Vurderingen skal foretages umiddelbart efter kommunen er
blevet bekendt med sygemeldingen. Når der er udarbejdet en plan, skal der foretages opfølgning på
denne plan. Borgerne vil blive sanktioneret, hvis de ikke deltager. Kommunen vil miste refusion, hvis
kommunen ikke foretager vurdering, udarbejder plan eller følger op. Ministeren skønner at ca. 27.000
personer vil være i målgruppen

8.

•
•

Forskellige refusionsprocenter for forsørgelsesydelser i aktive og passive perioder.
• Fra 50 pct. til 65/35 pct. i refusion på ydelser i aktive/passive perioder
• Fra 50 pct. til 65 pct. i refusion for udgifter til løntilskud for kontanthjælpsmodtagere
• Udgifter til kontanthjælp under forrevalidering ændres fra 50% til 65%.
• Gennemgribende reform på vej af finansieringen af integrationsloven
Aktive perioder er de perioder, hvor personen deltager i tilbud efter LAB kap. 10 – 12. Skal være
påbegyndt tilbuddet.
65% refusion i forbindelse med revalidering gælder nu under alle tilbud om revalidering.

Administrationen indstiller
til orientering med henblik på en senere konsekvens behandling i udvalget
Beskæftigelsesudvalget beslutning den 23. marts 2006:
Bjarne Jensen og Erik Nielsen var ikke til stede.
Orienteringen taget til efterretning. Muligheden for en fælles indsats i de fire kommuner skal undersøges.

Punkt 06
Besøg på beskæftigelsesprojekter og vigtige samarbejdspartnere.

Sagsfremstilling
Der findes en række kommunale beskæftigelsesprojekter i de fire vesthimmerlandske kommuner. Desuden
er der nogle centrale samarbejdspartnere på beskæftigelsesområdet, som har stor betydning i arbejdet for at
få borgere ud på arbejdsmarkedet eller i gang med en kompetencegivende uddannelse. For at få en
oversigt over de forskellige kommunale tilbud og vigtige samarbejdspartnere foreslås det, at der laves en
besøgsrunde til en række af disse projekter. Besøgsrunden kunne f.eks. starte kl. 12 og slutte kl. 18.30. Det
vil gøre det muligt at besøge en række forskellige typer af projekter og samarbejdsarbejdspartnere. Det
kunne f.eks. være:
•Værk 1, Vest-Wood, et samarbejdsprojekt mellem kommunen og Vest-Wood.
• Åben Værksted, kommunal beskæftigelsesesprojekt.
• Produktionsskolen Næsby – en af Vesthimmerlands Kommunes to produktionsskoler.
• Reva Binderup. Revalideringsinstitution i Rebild Kommune, som vi skal samarbejde med.
• Løgstørvej i Års – 2 kommunale beskæftigelsesprojekter.
• Projekt Østerbølle – kommunal beskæftigelsesprojekt.
• Produktionsskolen Kongshøjgaard – en af Vesthimmerlands Kommunes to
produktionsskoler
Formålet med besøgene er at få et overblik over og indsigt i forskellige typer af projekter, og dermed
projekternes rolle i forhold til at få borgerne ud på arbejdsmarkedet.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at der gennemføres en besøgsrunde til projekterne i maj måned.
Beskæftigelsesudvalgets beslutning den 23. marts 2006:
Bjarne Jensen og Erik Nielsen var ikke til stede.
Administrationen udarbejder en endelig plan for en besøgsrunde.
Besøgsrunde den 9. maj 2006 med start kl. 12.00. på Værket, West-Wood, Løgstør.

Punkt 07
Orientering om ombygning af Vestre Boulevard
Sagsfremstilling
På Sammenlægningsudvalget møde den 2. februar 2006 blev det vedtaget, at der i forbindelse med
ombygningen af Vestre Boulevard skulle nedsættes en projektgruppe.
Projektgruppen har været samlet to gang. På gruppens første møde blev kontor behovet drøftet. Herunder
blev muligheden for fleksible arbejdspladser og åbne kontorlandskaber drøftet. På andet møde fremlagde
arkitektfirmaet et udkast til drøftelse.
På mødet den 23. marts vil udvalget få en statusorientering om projekteringen.
De nye bygninger skal stå klar til brug senest den 2. januar 2006, det er herfor målet at
Sammenlægningsudvalget kan godkende et oplæg på deres møde den 24. april 2006. For at der til mødet i
Sammenlægningsudvalget den 24 april kan ligge en indstilling klar fra Beskæftigelsesudvalget skal udvalget
aftale et ekstraordinært møde.

Administrationen indstiller
Fremsendes til orientering og datofastsættelse af et ekstraordinært møde samt senere behandling.

Beskæftigelsesudvalgets beslutning den 23. marts 2006:
Bjarne Jensen og Erik Nielsen var ikke til stede.
Udvalget kan ud fra en faglig vurdering støtte de fremlagte tegninger. Udvalget har ikke mulighed for af
vurdere økonomien i projektet.

Punkt 08
Orientering af personalesituationen
Sagsfremstilling
Den 20 marts fik rådhuspersonalet i Vesthimmerlands Kommune besked om hvilken forvaltning de fra den 1.
januar 2007 bliver tilknyttet.
I den forbindelse vil administrationen give udvalget en mundtlig orientering om denne fordeling.
Administrationen indstiller
Til orientering
Beskæftigelsesudvalgets beslutning den 23. marts 2006:
Bjarne Jensen og Erik Nielsen var ikke til stede.
Til efterretning.
Mødet blev afsluttet kl.:

