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Forretningsorden
for
Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget er nedsat i henhold til § 19 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune.

Formand og næstformand
§1
Stk. 1. På det første møde vælger udvalget selv en formand og næstformand. Valgene sker ved
flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1.
Stk. 2. Hvis formanden er midlertidigt fraværende overtager næstformanden formandshvervet.
Udtræder formanden, vælges en ny formand ved flertalsvalg. Udtræder næstformanden, vælges en
ny næstformand ved flertalsvalg.
Stk. 3. Udvalget kan til enhver tid omkonstituere sig ved valg af ny formand og næstformand.

Mødevirksomhed
§2
Stk. 1. Udvalgets møder er ikke offentlige.
Stk. 2. Formanden indkalder til udvalgsmøderne.
Stk. 3. Der afholdes møde 1 gang hver måned undtagen juli. Mødeplan fastlægges forud for hvert
kalenderår. Et udvalgsmedlem kan forlange mødeplanen forelagt for byrådet.

ANGIV SAGSBEHANDLER
ANGIV SAGSNUMMER I GO

Silkeborg Kommune
ANGIV AFDELING
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Telefon: +4521694013

Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

Stk. 4. Møderne skal afholdes i så god tid inden møder i byrådet, at eventuelle udvalgserklæringer
kan udsendes til byrådets medlemmer senest 4 hverdage før møder i byrådet.

Stk. 5. Ekstraordinært møde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når det forlanges
af et flertal af udvalgets medlemmer.

§3
Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, skal medlemmet eller gruppeformanden
meddele dette, samt årsag til fraværet, til formanden eller udvalgets sekretær inden mødets
afholdelse, jf. styrelsesvedtægten § 6, stk. 2.

§4
Stk. 1. Den tilknyttede direktør deltager i udvalgets møder som sekretær. Desuden deltager
beskæftigelseschefen og jobcenterchefen som sagkyndige i behandlingen af sager, der vedrører eller
berører deres afdeling / stab.
Stk. 2. Udvalget kan tillade andre personer at overvære møderne med henblik på en sags oplysning.
Dette kan være både ansatte i kommunens tjeneste og andre.
Stk. 3. Borgmesteren kan til enhver tid deltage uden stemmeret.

§5
Møderne afholdes normalt på Silkeborg Rådhus, men udvalget kan beslutte, at enkelte møder
afholdes andet steds, f.eks. på en institution under udvalget.

Indkaldelse til møde
§6
Stk. 1. Formanden er ansvarlig for forberedelse, indkaldelse og ledelse af udvalgets møder.
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Stk. 2. Indkaldelse til ordinære møder sker ved elektronisk udsendelse af dagsorden til
medlemmerne og øvrige deltagere i mødet senest 3 hverdage (omfatter også lørdage) forud for
mødet. Dagsordener sendes endvidere elektronisk til orientering til de øvrige byrådsmedlemmer,
samt offentliggøres på kommunens hjemmeside med de begrænsninger der følger af bestemmelser
om tavshedspligt m.v.
Stk. 3. Indholdet af dagsordenen godkendes af udvalget ved mødets begyndelse.

§7
Stk. 1. Ethvert af udvalgets medlemmer kan forlange en sag drøftet på et møde.
Stk. 2. Hvis der senest 8 dage før et ordinært møde er fremsat anmodning om behandling af en sag,
er formanden forpligtet til at optage sagen på dagsordenen for førstkommende møde.
Stk. 3. En sag kan kræves genoptaget, hvis der foreligger nye relevante oplysninger eller ændrede
forhold, således at grundlaget for den oprindelige beslutning er ændret.

§8
Når en sag er optaget på dagsordenen, skal det fornødne materiale til belysning af sagen i fornødent
omfang udsendes elektronisk til udvalgets medlemmer sammen med dagsordenen, jf. § 6, stk. 2

Beslutninger og beslutningsprotokol
§9
Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger
træffes ved stemmeflertal.

§ 10
Stk. 1. Der føres en protokol over udvalgets møder, hvori dagsordenen for mødet og de trufne
beslutninger indføres.
Stk. 2. Oplysning om fraværende medlemmer anføres i beslutningsprotokollen. Det skal desuden
fremgå af protokollen, hvilke sager de enkelte medlemmer har deltaget i forhandling af og
afstemning om.
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Stk. 3. For den enkelte sag skal voteringens udfald fremgå af protokollen, idet antal stemmer for og
imod anføres. Mindretallets stemmeafgivning noteres i protokollen.
Stk. 4. Afstemninger om formalitetsforslag (dagsordensspørgsmål, inhabilitetsspørgsmål, sagens
tilstrækkelige oplysning, forslag om afslutning af forhandling af sagen m.v.) protokolleres.
Afstemninger om realitetsforslag, hoved-, ændrings- og underændringsforslag protokolleres
ligeledes. Beslutninger skal – hvis begrundelsen ikke fremgår af sagsfremstilling, indstilling og bilag
- leve op til gældende regler for begrundelse af afgørelser
Stk. 5. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i
mødet, efter at det tilførte er oplæst.
Stk. 6. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen, og kan
ved sagens fremsendelse til et andet udvalg, byrådet eller en anden myndighed ledsage denne med
en begrundelse for sit standpunkt.
Stk. 7. Et udvalgsmedlem har kun pligt til at tage stilling, når der skal træffes en afgørelse, ikke når
der skal afgives en indstilling fra udvalget.
§ 11
Ethvert medlem kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet til
beslutningsprotokollen at erklære, at medlemmet ønsker sagen indbragt til afgørelse af byrådet.
Dette gælder dog ikke, såfremt der i lovgivningen er fastsat regler, som afskærer byrådet fra at
behandle den pågældende sag.

§ 12
Udskrift af beslutningsprotokol udsendes elektronisk til byrådets medlemmer samt offentliggøres på
kommunens hjemmeside med de begrænsninger, der følger af bestemmelser om tavshedspligt m.v.

Habilitet, tavshedspligt
§ 13
Et udvalgsmedlem, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen
eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag eller være til stede i mødelokalet
under sagens forhandling og afstemning, jf. styrelsesvedtægten § 6, stk. 3.

§ 14
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Et medlem skal snarest underrette udvalgets formand eller udvalget, hvis der foreligger forhold, der
kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet i en bestemt sag. Medlemmet kan deltage i
udvalgets forhandling og afstemning om habilitetsspørgsmålet.

§ 15
Udvalgets medlemmer har tavshedspligt for så vidt angår oplysninger om de synspunkter,
vurderinger og argumenter, som fremføres af andre mødedeltagere under udvalgsdrøftelser, og som
ikke tilføres beslutningsprotokollen. Det gælder dog ikke i forhold til medlemmets politiske gruppe.

§ 16
Udvalgets medlemmer har i øvrigt tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27 og straffelovens § 152
og §§ 152c-152f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som
fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige
hensyn til offentlige eller private interesser.

Forståelse af forretningsordenen, ikrafttræden m.v.
§ 17
Udvalgets medlemmer er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn
til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for udvalget
på dettes næste møde

§ 18
Ethvert medlem af udvalget kan for dette indbringe ethvert spørgsmål om formandens virksomhed,
og formanden skal meddele udvalget de oplysninger, dette forlanger. Formanden er i enhver
henseende undergivet udvalgets beslutning
§ 19
Stk. 1. Denne forretningsorden er godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget den 10. januar 2018 og
gælder, indtil der vedtages en ny forretningsorden.
Stk. 2. Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kan vedtages af Arbejdsmarkedsudvalget.
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Status for Arbejdsmarkeds
udvalgets arbejde
Notatet beskriver emner og tiltag, som Arbejdsmarkedsudvalget har arbejdet med i udvalgsperioden 2014 – 2017. Listen er ikke udtømmende, men indeholder nogle af de mest
centrale områder, hvor Arbejdsmarkedsudvalget i særlig grad har sat retning og rammer.
En rød tråd i udvalgets arbejde er at investere i en aktiv beskæftigelsesindsats, der skabes
sammen med borgere, virksomheder og samarbejdsparter.

Gode resultater
Arbejdsmarkedsudvalget har med en tillidsbaseret og samskabende tilgang til beskæftigelsespolitikken og med investeringer i beskæftigelsesindsatsen skabt grobund for en
effektiv indsats, som hjælper flere i job eller uddannelse. Det ses i denne tabel, som viser
udviklingen i antallet af ”fuldtidspersoner”, der modtager offentlig forsørgelse. Udviklingen
skal ses i lyset af, at flygtningekrisen har betydet flere borgere, der modtager offentlig
forsørgelse (integrationsydelse).
Tabel 1: Udviklingen i årspersoner der modtager ydelse
Årspersoner

2015

2016

2017

2018

Forsikrede ledige

1.371

1.189

1.097

1.070

Kontanthjælp

1.215

1.141

894

906

Uddannelseshjælp

679

687

640

602

Revalidering

184

198

169

176

1.239

1.177

1.206

1.125

Jobafklaring

243

350

373

354

Integrationsydelse

282

444

446

555

Ledighedsydelse

287

274

333

280

5.500

5.460

5.158

5.068

Sygedagpenge

I alt

2015/2016 = regnskab · 2017 = forventet regnskab · 2018 = budget
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Beskæftigelsesindsatsen i Silkeborg har opnået stor anerkendelse og har bl.a. inspireret beskæftigelsesministeren og sat aftryk på regeringens udspil til en forenklet beskæftigelsesindsats fra november 2017.

Beskæftigelsespolitik
Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet vedtog i januar 2015 en beskæftigelsespolitik for perioden 2015
– 2018. Politikken blev skabt med involvering af borgere, erhvervsliv, faglige organisationer/a-kasser,
ungdomsuddannelser, praktiserende læger samt øvrige fagudvalg og kommunale afdelinger. Politikken er
bygget op om 5 fokusområder, som sikrer en aktiv og samarbejdsorienteret beskæftigelsesindsats:
1.

Borgerne skal hurtigst muligt være i stand til at forsørge sig selv

2.

Virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger

3.

Der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet

4.

De unge skal sikres uddannelse og job

5.

Et fælles ansvar, opgaven skal løftes i samarbejde

Politikken spiller sammen med overlappende politikområder i Silkeborg Kommune, herunder erhvervspolitik og politikker på uddannelsesområdet.

Budgetmål
I forbindelse med den årlige budgetlægning har Arbejdsmarkedsudvalget vedtaget typisk 5-6 bevillingsmål, der definerer det kommende års særlige fokus i beskæftigelsesindsatsen.
Udvalget har lagt vægt på at fremme det tværgående politiske arbejde gennem fælles bevillingsmål med
andre fagudvalg. Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget har f.eks. besluttet et fælles mål
om, at flere unge skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse frem mod 2025.
Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har vedtaget
fælles bevillingsmål om en fremskudt, enkel og sammenhængende ungeindsats.
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Investeringer i indsatsen
Arbejdsmarkedsudvalget har sammen med Økonomi- og Erhvervsudvalget gennem flere år investeret massivt i en styrket beskæftigelsesindsats for at hjælpe
flere ledige og sygemeldte i arbejde.
I perioden 2016 – 2020 investeres ca. 100 mio. kr. i en styrket indsats med en lang
række initiativer og projekter på alle forsørgelsesområder. Hvis investeringerne
lykkes fuldt ud, vil mere end 660 personer end ”normalt” opnå selvforsørgelse
gennem job eller uddannelse.
Indtil videre har investeringerne medført et økonomisk provenu på ca. 30 mio. kr.
for Silkeborg Kommune pga. færre udgifter til offentlig forsørgelse. Provenuet
forventes at stige til ca. 48 mio. ved udgangen af 2020. Investeringerne bygger
på evidens fra undersøgelser af effektive beskæftigelsesindsatser. Samtidig er
der gjort forsøg med nye metoder i beskæftigelsesindsatsen, f.eks. inspireret af
hjerneforskningen.
Arbejdsmarkedsudvalget har fulgt investeringerne med jævne mellemrum og har
besluttet, at investeringer med god beskæftigelseseffekt bliver forankret som en
del af den daglige indsats. Investeringer, der ikke har opnået den forventede effekt,
er lukket ned igen.
Silkeborg Kommune har opnået stor anerkendelse af investeringstilgangen på
beskæftigelsesområdet og har inspireret mange andre kommuner, KL, beskæftigelsesministeriet og andre parter til at arbejde i samme spor.

Trepartserklæring ”Sammen om Silkeborg”
Med Arbejdsmarkedsudvalgets politiske forarbejde har Silkeborg Kommune,
erhvervsliv og faglige organisationer/a-kasser indgået en fælles erklæring om
styrket samarbejde mellem parterne.
Erklæringen er fulgt op med en konkret handleplan med initiativer, der fremmer
en særlig indsats for langtidsledige, flygtninge og unge på kanten af samfundet.
Arbejdet styres af en fælles styregruppe, der aftaler nye initiativer og projekter
og følger op på resultaterne.
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Strategier for styrket indsats
Arbejdsmarkedsudvalget har vedtaget en række strategier, der sætter mål og retning for beskæftigelsesindsatsen for specifikke målgrupper. Strategierne er udviklet med inddragelse af borgere, erhvervsliv,
faglige organisationer/a-kasser, uddannelsesinstitutioner, Beskæftigelsesafdelingens medarbejdere,
andre kommunale afdelinger mv.

Socialøkonomisk strategi
I november 2015 godkendte udvalget en fornyet strategi for etablering af socialøkonomiske virksomheder
(SØV) i Silkeborg Kommune. Strategien har medvirket til, at Silkeborg modtog prisen som årets socialøkonomiske kommune i 2017.
Strategien har konkret bidraget til, at der i Silkeborg Kommune er 23 socialøkonomiske virksomheder
med eget CVR nr. Virksomhederne beskæftiger ved udgangen af 2017 65 borgere, som ellers vil være på
kanten af arbejdsmarkedet, men nu er i fleks- eller skånejob. Hertil kommer, at 5 af virksomhederne har
knap 40 borgere i praktik eller andre forløb, der skal udvikle dem videre mod job. SØV virksomhederne har også etableret job på få timer (225-timers regel) og ordinære jobs.
SØV-strategien omfatter bl.a. rådgivning til virksomheder om mulighederne i socialøkonomisk virksomhed, vejledning til ildsjæle om opstart og finansiering af egen
virksomhed og facilitering, sparring og netværk på tværs af de socialøkonomiske
virksomheder. Udvalget har også etableret priser til at anerkende virksomheder,
der tager et særligt socialt ansvar.

Strategi for uddannelse til flere unge
I marts 2016 godkendte udvalget en strategi for uddannelse til udsatte
unge, som skal bidrage til, at flere udsatte unge opnår en uddannelse eller
et job og færre unge behøver at modtage uddannelseshjælp.
Hvor Silkeborg Kommune havde 687 uddannelseshjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) i 2016, forventes tallet at være 640 ved udgangen af 2017,
faldende til 602 i 2018.
Indsatserne er bl.a. fremskudt uddannelsesvejledning, tværfaglige og virksomhedsrettede indsatser, studieforberedende brobygning til erhvervsuddannelser og
styrket indsats for at fastholde unge i uddannelsen. I november 2017 har Udvalget
besluttet et servicetjek af strategien for at nå endnu videre i indsatsen for de meste
udsatte unge.
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Integrationsstrategi
I juni 2016 godkendte udvalget en integrationsstrategi med en vifte indsatsområder, som
støtter integration af alle nytilkomne flygtninge i Silkeborg Kommune og bidrager til at flere
flygtninge opnår beskæftigelse og selvforsørgelse.
Fra at være blandt de kommuner, hvor færrest flygtninge kom i job, har strategien været
afsæt for, at Silkeborg Kommune nu er bedre end gennemsnittet til at hjælpe flygtninge i
beskæftigelse. En tredjedel af flygtninge i Silkeborg er nu i job efter tre år.
Strategien omfatter bl.a. styrket introduktion til lokalsamfundet og arbejdsmarkedet, fokus
på sprog, uddannelse og opkvalificering, en virksomhedsrettet indsats gennem branchepakker samt helbredsmæssige og familiemæssige indsatser.

Strategi for virksomhedssamarbejde
I januar 2017 godkendte udvalget en strategi for samarbejde med virksomhederne, som
styrker indsatsen for at hjælpe flere borgere i job gennem virksomhedsforløb og hjælper
virksomhederne med at kunne rekruttere dygtige medarbejdere. Strategien har medvirket
til en stigning i antallet af virksomhedsforløb, der fører til job fra 2016 til 2017. Den
seneste måling viser, at 18,5 % af forløbene fører til job, hvor andelen i 2016 var
14,4 %.
Indsatserne er bl.a. at tilbyde virksomhederne et tæt partnerskab, gode match
mellem borger og virksomhed og at virksomhederne oplever en sammenhængende indsats på tværs af hele Beskæftigelsesafdelingen. Hertil kommer
styrket samarbejde med lokale a-kasser, brancheforeninger, erhvervSilkeborg og andre kommuner om rekruttering af ledige til områder med mangel
på arbejdskraft.
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Samarbejdsaftaler med a-kasser om fælles
rekrutteringsindsats
Arbejdsmarkedsudvalget har videreudviklet det tætte samarbejde med de lokale a-kasser. F.eks. har udvalget godkendt en aftale, der sikrer et effektivt, tværgående samarbejde mellem a-kasser og Beskæftigelsesafdelingen om rekruttering af arbejdskraft til
virksomheder. Det giver mulighed for en styrket indsats for hurtigt at matche ledige med
nye jobåbninger.

Gode muligheder for jobrettet uddannelse
Arbejdsmarkedsudvalget har videreført Silkeborg Kommunes særlige fokus på, at tilbyde
ledige borgere let adgang til opkvalificering og kompetenceudvikling, der kan hjælpe dem
videre mod varig beskæftigelse.
F.eks. har udvalget videreført jobcentrets særlige kompetencegaranti, der giver ledige et
frit valg af opkvalificerende forløb. Udvalget har målrettet ordningen til de områder, hvor
der er de bedste muligheder for beskæftigelse i forlængelse af forløbet.
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Opfølgning på reformer
Også i denne udvalgsperiode har der været reformer på beskæftigelsesområdet.
Udvalget har politisk understøttet arbejdet med at implementere bl.a.:
•

Førtidspension- og fleksjobreform med fokus på ressourceforløb
til at udvikle borgernes muligheder på arbejdsmarkedet på trods af
nedsat arbejdsevne. Silkeborg Kommune er blandt kommunerne,
hvor ressourceforløb fører til flest job

•

Kontanthjælpsreform med kontanthjælpsloft og regler om 225
timers ordinært arbejde for at kunne opretholde forsørgelse.
Udvalget har bl.a. understøttet en særlig virksomhedsrettet indsats
for borgere, der berøres af reglerne

•

Reform af refusionssystemet, hvor kommunerne har fået
stærkere økonomisk incitament til at investere i at hjælpe flere
ledige i arbejde. Her har Silkeborgs investeringsstrategi gjort, at
kommunen er på forkant

Anvendelse af revalidering
Muligheder for opkvalificering til ordinært arbejde gennem revalideringsforløb er
et politisk fokusområde i Silkeborg. Udvalget har løbende skabt gode muligheder for, at Beskæftigelsesafdelingen kan tage revalidering i brug for at hjælpe
ledige med nedsat arbejdsevne videre mod et almindeligt arbejde.

Indsatser for ledige der vil være selvstændige
Lediges muligheder for at opnå selvforsørgelse gennem opstart af egen
virksomhed har også været et politisk fokusområde. Det har bl.a. betydet,
at Beskæftigelsesafdelingen sammen med erhvervSilkeborg har etableret
et særligt forløb for ledige, som hjælper og rådgiver om iværksætteri, og
hvordan man starter egen virksomhed. Udvalget har også besluttet en ordning,
hvor ledige under revalidering kan modtage et lån til at støtte opstart af selvstændig virksomhed.
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Arbejdsmarkedsudvalgets
anbefalinger til kommende
udvalg og Byråd
I Arbejdsmarkedsudvalget har vi i efteråret 2017 gjort status på arbejdet i udvalgsperioden
2014-2017 og har beskrevet nogle af de centrale initiativer og resultater, som vi er glade
for at have opnået.
I den forbindelse har vi drøftet, hvilke politiske anbefalinger vi gerne vil give det kommende udvalg på arbejdsmarkedsområdet. Da det naturligvis er et nyt udvalg, der lægger den
politiske linje i den kommende udvalgsperiode, vil vi ikke udvikle en lang liste af gode råd. I
steder slår vi ned i nogle få, centrale områder, hvor vi mener det vil skabe en god kontinuitet og beskæftigelseseffekt at fortsætte og videreudvikle arbejdet.

Gør det enkelt og meningsgivende at være borger,
virksomhed og medarbejder
I Silkeborg har vi brugt stor politisk og faglig energi på at skabe en beskæftigelsesindsats,
der motiverer, hjælper og giver mening for den enkelte borger og virksomhed, som vi er i
kontakt med.
Vi har lagt vægt på høj tillid til, at den enkelte borger – med støtte fra fagligt kompetente
medarbejdere - kan og vil udvikle sig mod job eller uddannelse. Og at medarbejderne skal
have mulighed for at udfolde en faglighed, som reelt inddrager og hjælper borgerne. Det
har vi baseret vores politik og daglige indsatser på, og vi foreslår, at den indfaldsvinkel
stadig udgør rygraden i den politiske tænkning de næste år.

Hold fast i investeringstænkningen
Igennem flere år har der i Silkeborg været bred politisk opbakning til at investere i en effektiv, sammenhængende og evidensbaseret beskæftigelsesindsats på alle målgruppeområder.
Og investeringerne bærer frugt til fordel for ledige og sygemeldte borgere der kommer i
arbejde, virksomheder der lettere finder kvalificeret arbejdskraft og for kommunens udgifter
3
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til offentlig forsørgelse. Silkeborgs særlige investeringstilgang har opnået stor anerkendelse fra
bl.a. andre kommuner, KL, beskæftigelsesministeren og faglige organisationer.
Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at investeringstænkningen fortsættes og udvikles videre i de
kommende år med vægt på at forankre de særlige initiativer, der skaber effekt og lukke de initiativer, der ikke opnår resultater.

Samarbejd bredt om indsatsen
I Silkeborg har vi gode traditioner for et tæt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og faglige
organisationer/a-kasser og mange andre parter om en aktiv beskæftigelsespolitik.
Det foreslår vi udbygget i de kommende år, f.eks. ved at udvikle samarbejdet i den tværgående
styregruppe bag trepartserklæringen ”Sammen om Silkeborg”. Det kan f.eks. ske ved at trække
uddannelsesinstitutionerne tættere ind i samarbejdet, f.eks. omkring indsatsen for unge på kanten
af arbejdsmarkedet.
Specielt de seneste år har vi i Arbejdsmarkedsudvalget skubbet på for at styrke det politiske
samarbejde på tværs af kommunens fagudvalg. F.eks. ved at formulere fælles bevillingsmål med
andre udvalg. Det er en helt nødvendig udvikling for at skabe grobund for, at borgere, virksomheder
og samarbejdsparter oplever, at kommunen kan skabe gode overgange fra barn, ung til voksen og
udvikle koordinerede løsninger for udsatte borgere.
Vi håber, at det nye udvalg vil fremme det tværgåde, politiske samarbejde de kommende år til gavn
for alle parter.

Styrk relationerne til virksomhederne
Både lokale erfaringer og national forskning viser, at en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats
er afgørende for at hjælpe ledige og sygemeldte i job og hjælpe virksomhederne med kvalificeret
arbejdskraft.
I Arbejdsmarkedsudvalget har vi taget en række skridt for at styrke samarbejdet med virksomhederne, f.eks. gennem en strategi for virksomhedssamarbejde. Vi anbefaler en fortsat politisk
opmærksomhed på at skabe endnu tættere kontakt med virksomhederne, det kan f.eks. være ved
at udvalget/udvalgsformanden foretager flere virksomhedsbesøg for at hente nye idéer til, hvad der
skal til for at styrke samarbejdet yderligere.
Vi foreslår også at fortsætte samarbejdet med Code of Care om at hjælpe bl.a. udsatte ledige og
flygtninge videre mod job. Jobcentret har etableret et advisory board med deltagere af virksom5

hedsrepræsentanter, som vi også foreslår understøttet politisk for at skabe
muligheder for at høste størst mulig nytte af dette forum.
Gennem politiske initiativer, som bl.a. en socialøkonomisk strategi og priser til
virksomheder der tager socialt ansvar, har vi motiveret flere virksomheder til at
hjælpe udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet. Vi vil foreslå, at et kommende
udvalg også påvirker virksomhederne til at løfte et socialt medansvar.

Flere unge skal i job og uddannelse
Flere og flere unge opnår heldigvis job og uddannelse. Vi kan dog også
konstatere, at mange unge har det svært i livet og befinder sig på kanten
af arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og samfundet. Ungeområdet har
været et klart politisk fokusområde i Arbejdsmarkedsudvalget og i efteråret
har Folketinget besluttet rammer for en ny forberedende grunduddannelse og
en styrket kommunal ungeindsats.
I Arbejdsmarkedsudvalget har vi lagt mange spor ud for ungeindsatsen og
fremmet økonomiske investeringer for at støtte de unge bedre. I de næste
år er der brug for at styrke indsatsen for de mest udsatte unge, bl.a. ved at
videreudvikle det tværgående samarbejde mellem kommunens fagudvalg, de
forskellige fagområder og med uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
Vi foreslår derfor, at det nye udvalg også understøtter en helhedsorienteret
ungeindsats – meget gerne i tæt samspil med andre fagudvalg og Byrådet
som helhed.
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Flere unge skal i erhvervsuddannelse
Vi har brug for flere i erhvervsuddannelse. Undersøgelser viser, at færre vælger
en erhvervsuddannelse, mens virksomhederne de næste år kommer til at
mangle mange faglærte. Her er der en attraktiv karrierevej for rigtig mange
unge og et klart behov for at hjælpe virksomhederne med den rette arbejdskraft. Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget har sammen lagt et
fælles mål om flere i erhvervsuddannelse frem mod 2025.
Vi anbefaler, at det nye udvalg på arbejdsmarkedsområdet tager bolden op
og sammen med alle relevante samarbejdsparter fremmer partnerskaber og
initiativer, der hjælper flere unge i en erhvervsfaglig retning.

Løft ledige og ansatte medarbejderes kompetencer
Uddannelse og efteruddannelse af arbejdskraften bliver endnu vigtigere i takt
med den stigende hastighed i den teknologiske udvikling og mange andre krav
til medarbejdernes kvalifikationer.
Og vi ved, at faglærte står langt mere stabilt på arbejdsmarkedet end ufaglærte. Vi ved også, at det ofte kræver en indsats at motivere mennesker med
ingen eller kort uddannelse til at uddanne sig videre.
Vi vil derfor foreslå et fortsat politisk fokus på mulighederne for opkvalificering
af både ledige og ansatte i de kommende år, herunder videreudvikle mulighederne for uddannelse mens man er i arbejde.

Fortsat styrkelse af integrationsindsatsen
Arbejdsmarkedsudvalget og Integrationsrådet i Silkeborg Kommune har i
efteråret 2017 drøftet mulighederne for at bygge videre på de resultater, der er
opnået i integrationsindsatsen for flygtninge og familiesammenførte.
Vi foreslår også her at fortsætte det politiske fokus på mulighederne, f.eks.
gennem et større fokus på at tydeliggøre og anvende de kompetencer, de nye
borgere kommer med, nedbryde kulturelle og sproglige barrierer til arbejdsmarkedet og skabe større kontaktflader mellem etnisk danske og nydanske borgere.
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5 Orientering om introduktion til
Arbejdsmarkedsudvalgets ansvars- og opgaveområder
5.1 - Bilag: Uddrag af styrelsesvedtægten, Arbejdsmarkedsudvalget
DokumentID: 6809507

Uddrag af styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune pr. 1. januar 2018
§ 19

Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på
arbejdsmarkedsområdet, herunder:
1) Opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv
socialpolitik dog ikke kapitel 10 og 10 a, lov om sygedagpenge, lov om ret
til orlov og dagpenge ved barsel,
2) de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser
knyttet hertil, dog ikke §§ 35 – 39,
3) opgaver vedrørende den overordnede integrationsindsats,
4) opgaver i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.v.
5) opgaver i henhold til kapitel 2 i lov om vejledning om valg af
ungdomsuddannelse og erhverv (Ungdommens Uddannelsesvejledning),
jf. dog § 8, og
6) kommunale bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, for så
vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt
denne beføjelse til et andet udvalg.

Stk. 3.

Udvalget varetager samspillet med andre myndigheder, kollegiale organer,
arbejdsmarkedets parter samt private virksomheder om fastlæggelse af lokale
beskæftigelsespolitiske mål og den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats
m.v.

Stk. 4

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om planer og
politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi- og
Erhvervsudvalget, jf. § 10, herunder anlægsbudgetter.

6 Beslutning om proces for udvælgelse af medlemmer
til Integrationsrådet for 2018
6.1 - Bilag: Forretningsorden Integrationsrådet godkendt decembe 2014
DokumentID: 6832415

Forretningsorden:
Kapitel 1 - Integrationsrådets formål og opgaver
§ 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Silkeborg Kommunes
integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk
ligestilling.
Stk. 2. Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser
om den almindelige integrationsindsats i Silkeborg Kommune.
Stk. 3. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag
for rådets behandling af principielle spørgsmål.
Kapitel 2 - Integrationsrådets sammensætning
§ 2. Integrationsrådet består af det antal borgere, som Silkeborg Byråd godkender dog ud fra
den beskrevne fordeling i § 2 stk. 2.
Stk. 2. Medlemmerne udpeges af Silkeborg Byråd blandt borgere med bopæl i Silkeborg
Kommune og efterfølgende fordeling.








2 medlemmer udpeget af Byråd
1 medlem indstillet af boligforeningerne
1 medlem indstillet af LO
1 medlem indstillet af skolebestyrelserne
1 medlem indstillet af den institution, der driver sprogskoleaktiviteter i Silkeborg
Kommune.
1 medlem indstillet af Frivilligcentret i Silkeborg Kommune.
Borgere bosat i Silkeborg Kommune. Silkeborg Byråd kan udpege et antal medlemmer
blandt borgerne i Silkeborg Kommune uanset baggrund og herkomst. Borgere fra 3.
verdens lande tilgodeses i udpegningsperioden.

Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i § 25 i lov om kommunernes styrelse.
Stk. 3. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.
Integrationsrådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer af rådet har
fundet sted.
Stk. 4. Der gennemføres en valgprocedure i november forud for valgperioden.
Arbejdsmarkedsudvalget godkender forud for valget den kommende valgprocedure.
§ 3. Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at Byrådet har godkendt
rådets medlemmer
Stk. 2. På det konstituerende møde vælger integrationsrådet blandt sine medlemmer en
formand og en næstformand efter reglerne i § 24 stk. 1, i den kommunale styrelseslov.
Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær.
Stk. 3. Der foretages fornyet formands- og næstformandsvalg, jf. § 3 stk. 2, hvis formanden
eller næstformanden udtræder af rådet, eller hvis et simpelt flertal af rådets medlemmer

beslutter dette. Valget optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde,
hvorunder valget skal afholdes.
Stk. 4. Såfremt der kommer nye medlemmer i løbet af valgperioden, så indtræder disse om
menigt medlem på lige vilkår, som de øvrige medlemmer.
§ 4. For hvert medlem af integrationsrådet, som Byrådet udpeger blandt dem selv udpeges der
en stedfortræder. Stedfortræderen deltager i integrationsrådets møder i medlemmets sted i
ethvert tilfælde af medlemmets fravær.
Stk. 2. Et medlem af integrationsrådet udtræder af rådet, hvis medlemmet ophører med at
have bopæl i kommunen. Hvis et medlem eller en stedfortræder fratræder sit hverv eller dør,
udpeges et nyt medlem eller en ny stedfortræder efter reglerne i § 28 i den kommunale
styrelseslov.
Kapitel 3 - Integrationsrådets virksomhed
§ 5. Integrationsrådet afholder møde mindst 4 gange om året. Den ordinære møderække
fastlægges ved rådets første møde i et kalenderår.
Stk. 2. Integrationsrådet afholder endvidere møde, når formanden finder det fornødent, eller
når mindst 1/3 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til
formanden eller sekretariatet.
§ 6. Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest én uge før
mødets afholdelse.
Stk. 2. Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel
end 1 uge.
Stk. 3. Integrationsrådets medlemmer kan få optaget en sag på dagsordenen ved at sende
forslaget til formanden eller sekretariatet senest 2 uger før mødets afholdelse.
Stk. 4. En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsorden, jf. stk. 1, kan ved
mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler
udsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. En sag kan
endvidere optages på dagsordenen, hvis der er enighed herom.
§ 7. Integrationsrådets møder er ikke offentlige.
Stk. 2. Integrationsrådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i
et møde i rådet i det omfang, der er behov herfor.
§ 8. Integrationsrådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Er
formanden og næstformanden fraværende ved et møde, ledes dette af et medlem, der vælges
ved stemmeflertal.
Stk. 2. Mødelederen formulerer de spørgsmål, som integrationsrådet skal stemme om.
§ 9. Integrationsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til
stede.

Stk. 2. Integrationsrådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til
stede under disse.
§ 10. Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er
bestemt. Ved stemmelighed er formandens eller mødelederens stemme afgørende. Et
mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.
Stk. 2. Integrationsrådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante
myndigheder, organisationer og personer.
§ 11. Medlemmerne af integrationsrådet er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet.
Stk. 2. Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger
forhold, som nævnt i forvaltningslovens § 3 stk. 1, skal snarest underrette rådet herom,
medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, jf. forvaltningslovens § 6 stk. 1.
§ 12. Integrationsrådets medlemmer og personer, der deltager i rådets møder, jf. § 7 stk. 2,
har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom.
§ 13. Der optages referat af integrationsrådets beslutninger. Et mindretal kan kræve sin
opfattelse tilført referatet. Udkast til referat udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse
til rådets medlemmer.
Stk. 2. Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere medlemmer af
integrationsrådet på det førstkommende møde protesterer herimod.
Stk. 3. Referatet offentliggøres efter mødet på Integrationsrådets hjemmeside.
Stk. 4. Det godkendte referat udsendes til integrationsrådets medlemmer
Kapitel 4 - Sekretariatsbetjeningen af integrationsrådet
§ 14. Beskæftigelsesafdelingen står for sekretariatsbetjeningen af integrationsrådet, herunder
for offentliggørelse af rådets udtalelser og godkendte referater mm.
Sekretariatet drager endvidere i fornødent omfang omsorg for at holde integrationsrådet
orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål, herunder om den almindelige
integrationsindsats i kommunen.
Kapitel 5 - Økonomiske forhold vedrørende integrationsrådets virksomhed
§ 15. Udgifterne ved integrationsrådets arbejde afholdes af Byrådet på baggrund af et årligt
budget, der udarbejdes af Silkeborg Byråd i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Kapitel 6 - Integrationsrådets beretning
§ 16. Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning eller giver
arbejdsmarkedsudvalget en mundtlig beretning over rådets virksomhed.
Kapitel 7 - Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 17. Denne forretningsorden er vedtaget af Byrådet på Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling
den 15. december 2014.

Stk. 1. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal vedtages af Silkeborg Byråd i Silkeborg
Kommune.

7 Orientering om værdier, tilgange og målgrupper på
beskæftigelsesområdet
7.1 - Bilag: Værdier, tilgange og målgrupper på beskæftigelsesområdet
DokumentID: 6829075

19. december 2017

Værdier, tilgange og målgrupper på beskæftigelsesområdet
Notatet beskriver det grundlæggende afsæt for Beskæftigelsesafdelingens indsatser og
introducerer de forskellige målgrupper på beskæftigelsesområdet.
Det er ikke en udtømmende beskrivelse, men en oversigt der kan bruges som en
indledende introduktion til beskæftigelsesindsatsen og målgrupperne. I den kommende tid
vil Beskæftigelsesafdelingen give Arbejdsmarkedsudvalget mere dybdegående
orienteringer om konkrete indsatser, målgrupper, samarbejdspartnere mv.
Kerneopgaven
Beskæftigelsesafdelingens mission er at åbne døre til nye muligheder på arbejdsmarkedet.
Med det afsæt definerer Beskæftigelsesafdelingens sin kerneopgave således:



at hjælpe ledige og sygemeldte til i videst muligt omfang at blive selvforsørgende
og herre i eget liv
at hjælpe virksomhederne i Silkeborgområdet til i videst muligt omfang at have
adgang til kvalificeret arbejdskraft

Opgaven løses sammen med borgerne, virksomhederne, ledere og medarbejdere i
Beskæftigelsesafdelingen, kommunens andre afdelinger og eksterne samarbejdspartnere.
Eksterne samarbejdspartnere kan f.eks. være uddannelsesinstitutioner, a-kasser/faglige
organisationer, erhvervs- og brancheorganisationer, praktiserende læger, regionens
sundheds- og psykiatrisystem, frivillige foreninger osv. Vi baserer opgaveløsningen på
forskningsbaseret viden om effektive beskæftigelsesindsatser.
Grundlæggende værdier og tilgang
Afdelingen har defineret en strategi, der indrammer den grundlæggende tilgang til mødet
med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.
Vi har tillid til borgeren
Vi tror på, at borgeren gerne vil kunne mest muligt selv, og at alle borgere gerne vil være
en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Derfor er det nødvendigt, at vi møder
borgerne med tillid, forståelse og forventning. Vi har tillid til, at borgeren altid kan
bidrage, og at de vil gøre deres bedste for at leve op til de forventninger, vi har. Den tillid
er grundlaget for at kunne skabe forandring sammen med borgeren.
Vi skaber mening og handling
Forandring kræver også mening, ejerskab og handlekraft hos borgeren. Det skaber vi ved,
at borgerens perspektiver og ønsker er afgørende for de konkrete indsatser, som vi
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sammen tilrettelægger. Samtidig skal vores interne og eksterne arbejdsrelationer også
være præget af mening og handling. Det sker bedst gennem dialog mellem ledelse og
medarbejdere, og ved alle selv aktivt arbejder for at få gode svar på sine spørgsmål.
Vi fremmer helhed og sammenhæng
Hvis borgeren skal opleve meningsfulde forløb, skal han opleve sammenhæng mellem sin
situation og de samlede indsatser, der bliver sat i gang. Det kræver, at vi alle
kommunikerer tydeligt, tager en koordinerende rolle på os og forpligtiger os på at bidrage
til et tæt samarbejde på tværs i afdelingen, i kommunen og mellem sektorer.
Vi vil være i front på vores faglige kompetencer
Vi er afhængige af faglig dygtighed for at kunne være topprofessionelle. Det kræver, at vi
løbende fornyer vores faglige indsigt og udsyn, og at vi nysgerrigt opsøger viden om, hvad
der gør en forskel for borgeren. Vi har brug for konstant at øve os for at gøre viden til god
praksis, og derfor skaber vi trygge øvebaner, hvor vi prøver os selv af.
Vi spiller sammen med lokalsamfundet
Vi tror på, at tæt samarbejde med virksomheder, uddannelsessteder, organisationer,
frivillige og borgerens netværk gør en stor forskel for den enkelte borger. Derfor vil vi
være en aktiv samarbejdspart i vores lokalsamfund, og arbejde for at alle parter bringer
deres forskellige ressourcer og muligheder sammen om at skabe nye løsninger.
Nøglerne i beskæftigelsesindsatsen
På tværs af målgruppeområderne bygger Beskæftigelsesafdelingen indsatsen på en række
fælles metoder og værktøjer, som er funderet i evidens, dvs. god forskningsbaseret og
praksisbaseret viden om, hvad der hjælper borgeren i job eller uddannelse.
Empowerment og relationsarbejde
Beskæftigelsesafdelingen anvender generelt en empowerment-orienteret tilgang, hvor det
er borgerens egne mål, ressourcer og behov, der er styrende for borgerens forløb.
Medarbejdernes rolle er at facilitere og hjælpe med at borgerens mål og ressourcer bliver
omsat i handlinger, der hjælper borgeren tættere på beskæftigelse.
Virksomhedsrettet indsats
Det er i virksomhederne, at borgerne bedst opnår arbejdsrettet erfaring,
kompetenceudvikling og netværk. Beskæftigelsesafdelingen lægger derfor vægt på, at
borgerne udvikler sig tættere på arbejdsmarkedet gennem forløb i virksomheder, f.eks. i
virksomhedspraktik – ofte kombineret med ordinære ansættelsestimer – eller i job med
løntilskud. Når borgeren har større udfordringer, kan der f.eks. tilknyttes en mentor, som
kan støtte borgeren i sit forløb på virksomheden.
Opkvalificering og uddannelse
Den virksomhedsrettede indsats suppleres ofte med jobrettede kurser eller
uddannelsesforløb, som kvalificerer borgerne til at kunne varetage nye opgaver og
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funktioner på arbejdsmarkedet. Der tilbydes også f.eks. læse-, skrive- og regnekurser på
grundskoleniveau, hvis borgeren har brug for et mere grundlæggende kompetenceløft.
Koordineret, tværfaglig indsats
En del ledige borgere har kombinationer af sociale, faglige og helbredsmæssige
udfordringer, som står vejen for job eller uddannelse. Ofte er borgerne i kontakt med flere
forskellige dele af kommunen og har også kontakt med f.eks. egen læge, psykiatrien eller
andre parter uden for kommunen. Her lægges vægt på, at borgerne oplever
sammenhæng og helhedsorientering gennem en koordineret, tværfaglig indsats, som
varetages af en koordinerende sagsbehandler i tæt samspil med borgeren.
Rekruttering
Beskæftigelsesafdelingens kerneopgave er også at hjælpe virksomhederne med at finde
kvalificeret arbejdskraft. Det sker bl.a. ved at finde og matche ledige kandidater til
virksomheder, der henvender sig for at finde en ny medarbejder til en ledig stilling.
Virksomhederne får desuden mulighed for at rekruttere medarbejdere blandt borgere,
som er i virksomhedspraktik eller job med løntilskud i virksomheden.
Målgrupper
Nedenfor beskrives Beskæftigelsesafdelingens forskellige målgrupper kort. For hver
målgruppe gælder der en lang række særlige regler om f.eks. forpligtigelse til at stå til
rådighed for arbejdsmarkedet, hyppigheden af kontaktsamtaler, krav til og muligheder for
aktive beskæftigelsestilbud, forsørgelsesydelsernes størrelse og sammensætning osv. For
overskuelighedens skyld er de enkelte målgrupper og forsørgelsestyper beskrevet ganske
kort her, da der som nævnt kommer uddybende orientering om målgrupperne i den
kommende tid.
A-dagpengemodtagere/forsikrede ledige
Både lønmodtagere og selvstændige kan modtage arbejdsløshedsdagpenge, hvis de er
medlemmer af en a-kasse, er registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret, opfylder et
særligt beskæftigelseskrav og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er muligt at
modtage dagpenge i op til to år inden for en periode på tre år. Jobcentret varetager
beskæftigelsesindsatsen og samarbejder med a-kasserne om nogle af kontaktsamtalerne
med den ledige. A-kasserne administrerer og udbetaler dagpenge.
Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
Kontanthjælp og uddannelseshjælp er midlertidige ydelser målrettet personer, der ikke
kan forsørge sig selv og deres familier. Det er ikke muligt at modtage kontanthjælp eller
uddannelseshjælp, hvis ens ægtefælle kan forsørge en, eller hvis man selv eller ens
ægtefælle har formue, som man kan leve af.
Kontanthjælp udbetales til personer, der er 30 år eller ældre, samt til personer under 30
år med en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Uddannelseshjælp, som er på niveau med SU’en, udbetales til personer, der er under 30
år og som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.
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Uddannelseshjælpsmodtagere får et pålæg om uddannelse, der fungerer som en ramme
for samarbejdet mellem den unge og kommunen, indtil den unge vælger uddannelse og
starter på den.
Som udgangspunkt skal borgerne arbejde 225 timer om året for at fastholde den fulde
hjælp. Det er kun almindeligt, ustøttet arbejde, der tæller med – ikke job med løntilskud
eller virksomhedspraktik. Jobcentret kan ud fra en individuel vurdering undtage borgeren
fra timekravet, f.eks. pga. omfattende helbredsproblemer.
Integrationsydelsesmodtagere/borgere i integrationsforløb
Beskæftigelsesafdelingen varetager bl.a. modtagelse, boligplacering,
beskæftigelsesindsats og iværksættelse af danskundervisning for flygtninge og
familiesammenførte borgere, der har fået opholdstilladelse i Danmark. Ledige flygtninge
modtager typisk integrationsydelse.
Borgere i revalideringsforløb
Revalideringsforløb er målrettet borgere, som ikke længere kan varetage et job af fysiske,
psykiske eller sociale årsager. For at være berettiget til revalidering, som kan være både
uddannelse eller virksomhedsrettede forløb, skal der være en realistisk mulighed for, at
revalideringen kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse. Desuden må der ikke være
andre beskæftigelsestilbud, der kan hjælpe borgeren med at få tilknytning til
arbejdsmarkedet. Borgere i revalidering modtager en revalideringsydelse.
Sygedagpengemodtagere
Sygedagpenge udbetales til personer, der er ude af stand til at arbejde på grund af
sygdom, og som inden sygemeldingen har haft vis tilknytning til arbejdsmarkedet.
Sygemeldte, som er berettiget til sygedagpenge, kan som udgangspunkt modtage
sygedagpenge i 22 uger (fem måneder) inden for ni måneder. Der findes dog en række
muligheder for at få forlænget perioden med sygedagpenge.
Borgere i jobafklaringsforløb
Jobafklaringsforløb er målrettet sygemeldte, som efter fem måneder ikke kan få forlænget
sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne. I jobafklaringsforløbet vil den
sygemeldte uden tidsbegrænsning kunne modtage en ydelse. Jobafklaringsforløb består af
en tværfaglig og sammenhængende indsats, der på sigt kan bringe den sygemeldte i
arbejde eller i gang med en uddannelse.
Borgere i ressourceforløb
Ressourceforløb er målrettet personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, og
hvor det giver mening at forsøge at udvikle arbejdsevnen gennem en tværfaglig og
helhedsorienteret indsats i op til maksimalt 5 år. Borgeren modtager
ressourceforløbsydelse under forløbet.
Ledighedsydelsesmodtagere/fleksjobvisiterede
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Ledighedsydelse udbetales til ledige med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, og som
er visiteret til et fleksjob. De har ret til ledighedsydelse, indtil de bliver ansat i et fleksjob,
og hvis de bliver ledige fra et fleksjob. Efter 12 måneder med ledighedsydelse inden for 18
måneder, skal kommunen vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er
opfyldt.
Borgere i fleksjob
Borgere med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen kan bevilges et fleksjob
ned til få timers ansættelse om ugen. Den fleksjobansattes arbejdsopgaver og arbejdstid
tilrettelægges ud fra den enkeltes skånebehov. Arbejdsgiveren betaler løn for den reelle
arbejdsindsats, og herudover modtager medarbejderen et tilskud fra kommunen, der
afhænger af lønindtægten.
Førtidspensionister
Førtidspension er en offentlig social pension til personer med en væsentlig og varigt
nedsat arbejdsevne. Som udgangspunkt kan personer under 40 år ikke få tilkendt
førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.
I stedet får borgeren tilbudt et ressourceforløb med det sigte at udvikle arbejdsevnen.
Borgere over 40 år skal om udgangspunkt have et ressourceforløb, inden de kan tilkendes
førtidspension. Undtagelsen er, hvis kommunen vurderer, at det er formålsløst at udvikle
arbejdsevnen igennem et ressourceforløb.
Målgrupperne i tal
Tabellen nedenfor viser antallet af borgere i Silkeborg Kommune i de enkelte
målgrupper/forsørgelsesområder:
Tabel 3: Antal helårspersoner i de enkelte målgrupper
A-dagpenge

1.082

Kontanthjælp

870

Uddannelseshjælp

619

Revalidering

158

Integrationsydelse

419

Sygedagpenge

1.205

Jobafklaringsforløb

362

Ressourceforløb

192

Ledighedsydelse

325

Fleksjob
Førtidspension
I alt

1.431
2.833
9.496

Kilde: Jobindsats.dk, tal fra oktober 2017
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Ungdommens uddannelsesvejledning
UU Silkeborg er en del af Beskæftigelsesafdelingen og har bl.a. ansvar for at vejlede unge
fra 7. klasse i grundskolen om uddannelsesmuligheder. UU varetager også en opsøgende
og opfølgende vejledningsindsats overfor unge under 30 år, der ikke er i gang med eller
ikke har fuldført en ungdomsuddannelse.
Investeringer i en styrket beskæftigelsesindsats
Silkeborg Kommune har med politiske beslutninger investeret intensivt i en styrket
beskæftigelsesindsats de seneste år. Formålet er at hjælpe endnu flere borgere i job eller
uddannelse og dermed ud af offentlig forsørgelse, til gavn for både borgeren,
virksomhederne og kommunens økonomi. Ofte omfatter investeringerne mulighed for at
reducere antallet af sager pr. beskæftigelseskonsulent/sagsbehandler og dermed skabe
bedre rammer for tætte samarbejdsrelationer mellem borgeren, sagsbehandleren og
andre parter, der er på banen for at hjælpe borgeren videre (virksomheder, borgerens
eget netværk, praktiserende læge, psykiatri, misbrugscenter osv.). Investeringerne har
også gjort det muligt at udvikle helt nye indsatser og tilbud til borgeren. Det kan f.eks.
være studieforberedende forløb for unge i et samarbejde med erhvervsuddannelserne.
Med investeringerne følger konkrete forventninger til, hvor mange borgere der skal
hjælpes ud af offentlig forsørgelse og hvilke økonomiske besparelser, kommunen skal
opnå pga. færre udgifter til forsørgelse. Nedenstående tabel viser forventningerne til
effekter fra 2016 til og med 2020 fordelt på de enkelte målgrupper. Tabellen skal forstås
sådan, at der ved udgangen af 2020 forventes at være 661 helårspersoner færre, der
modtager offentlig forsørgelse, end hvis der ikke blev foretaget ekstra investeringer i
indsatsen. Effekterne er indregnet i Beskæftigelsesafdelingens årlige budgetter.
Tabel 1: Forventet mereffekt af investeringer opgjort i helårspersoner
Effekt i årspersoner

2016

2017

Forsikrede ledige

2018

2019

2020

13

17

21

25

Kontanthjælp, jobparate*
Kontanthjælp,
aktivitetsparate**

23

36

49

50

50

36

104

120

134

134

Uddannelseshjælp

10

60

88

88

88

Sygedagpenge

22

63

83

93

113

14

33

33

33

Jobafklaring
Ledighedsydelse

8

28

48

60

60

Flygtninge/integration

7

21

74

127

158

106

339

512

606

661

I alt
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*Borgeren kategoriseres som jobparat, hvis jobcentret vurderer, at borgeren kan komme i arbejde
inden for et år.
**Hvis jobcentret vurderer, at borgerens udfordringer er så store at beskæftigelse ikke er realistisk
inden for et år, kategoriseres borgeren som aktivitetsparat.

Tabellen herunder viser den økonomiske besparelse for Silkeborg Kommune i 2016 2020, hvis mereffekten på 661 færre ydelsesmodtagere realiseres. Besparelsen er
indregnet i Beskæftigelsesafdelingens årlige budgetter.
Tabel 2: Forventet økonomisk provenu af investeringer (1.000 kr.)
1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2020

I alt

Investering

13.393

25.746

23.659

19.388

16.050

98.236

Besparelse

7.675

34.491

54.275

60.604

63.768

220.813

-5.718

8.745

30.616

41.216

47.718

122.577

Provenu

Beskæftigelsesafdelingen følger løbende op på, hvorvidt forventningerne til
beskæftigelseseffekt og besparelser realiseres.
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8 Drøftelse af udvalgets årsplan 2018
8.1 - Bilag: Arbejdsmarkedsudvalgets årsplan 2018
DokumentID: 6831524

20. december 2017

Arbejdsmarkedsudvalgets årsplan 2018






De ordinære møderne afholdes typisk den 1. onsdag i måneden kl. 8.30 – 12.00 i
lokale D118, Rådhuset.
Møderne i januar, april, maj og august afholdes den 2. onsdag i måneden.
Juli er mødefri.
Udvalget afvikler temamøder og besøg hos virksomheder, samarbejdspartnere og
Beskæftigelsesafdelingens sektioner hen over året.

Møde

Foreløbige punkter til mødet

10. januar



Dagsorden til mødet er udsendt.

7. februar



Drøfte proces for udarbejdelse af ny beskæftigelsespolitik



Drøfte proces for udarbejdelse af strategi for sygedagpengeområdet



Godkende proces for udarbejdelse af bevillingsmål 2019



Godkende drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018



Godkende kriterier for Socialøkonomisk pris og CSR-pris



Orientering om regnskab 2017



Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmål 2017



Opfølgning på investeringstiltag på beskæftigelsesområdet



Orientering om LIS-rapport

27. marts eftermiddag



Besøg hos sektion i Beskæftigelsesafdelingen med temadrøftelse om

11. april



Orientering om klagestatistik 2017

7. marts

indsatsen på to-tre målgruppeområder


Drøfte temaer for Udvalgets bevillingsmål/beskæftigelsesmål 2019

24. april eftermiddag



Besøg hos sektion i Beskæftigelsesafdelingen med temadrøftelse om

April



9. maj



Budgetopfølgning



Drøfte Udvalgets bevillingsmål/beskæftigelsesmål for 2019

22. maj eftermiddag



Besøg hos sektion i Beskæftigelsesafdelingen med temadrøftelse om

6. juni



Dialogmøde med Beskæftigelsesafdelingens OmrådeMED



Godkende budgetforslag og bevillingsaftaler, herunder godkende

indsatsen på to-tre målgruppeområder
Fællesmøde med Børne- og Ungeudvalget med fokus på fælles
bevillingsmål om flere i erhvervsuddannelse

indsatsen på to-tre målgruppeområder

bevillingsmål 2019


Michael Anderson (15236)
Beskæftigelsesafdelingen
ma@silkeborg.dk

Orientering om LIS-rapport

Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg

Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborgkommune.dk

21.6
- eftermiddag
8. august



Besøg på virksomhed bl.a. med fokus på rekruttering og

virksomhedsrettede forløb
Med besøg hos virksomhed eller samarbejdspartner


Budgetopfølgning



Drøftelse af revisionsberetning 2017

5. september

Med besøg hos virksomhed eller samarbejdspartner

3. oktober

Med besøg hos virksomhed eller hos samarbejdspartner


Orientering om LIS-rapport

Oktober



Møde med integrationsrådet

7. november

Med besøg hos virksomhed eller samarbejdspartner

November



KLs JobCamp - konference

5. december



Budgetopfølgning



Orientering om LIS-rapport

Mødet afsluttes med
julefrokost
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9 Drøftelse af risikoanalyse af budget 2018 for
arbejdsmarkedsområdet
9.1 - Bilag: Risikoanalyse budget 2018 - bev. 61
DokumentID: 6783716

Risikoanalyse for bevilling 61 Arbejdsmarked - service i forhold til
budgetoverholdelse i 2018
Funktion

00.25.11 Beboelse
03.22.45 Ungdommens
Uddannelsesvejledning
03.30.44 Produktionsskoler
05.28.21 Forebyggende
foranstaltninger for børn og unge
05.68.95 Løn til forsikrede ledige og
personer under den særlige
uddannelsesordning, den midlertidige
arbejdsmarkedsydelsesordning eller
med ret til kontantydelse ansat i
kommuner
05.68.96 Servicejob
05.72.99 Øvrige sociale formål
Samlet for bevilling 61

Budget
2018

Forventet
regnskab
2018
122

538

11.076
6.611

11.076
6.411

0

0

0
-486
1.475
18.798

0
-186
1.475
19.314

Sandsynlighed

Væsentlighed

[meget høj, høj
osv.]
Høj

[0-1 mio. kr., 1-5
mio. kr. osv.]
0-1 mio. kr.

Moderat

0-1 mio. kr.

Meget høj

0-1 mio. kr.

Høj

0-1 mio. kr.

Sandsynlighed og væsentlighed bør udfyldes ud fra nedenstående skala
Sandsynlighed:
1. Meget høj sandsynlighed: vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en
sandsynlighed større end 75 pct.
2. Høj sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større
end 50 pct. men mindre end 75 pct. sandsynlighed
3. Moderat sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed
større end 25 pct. men mindre end 50 pct. sandsynlighed
4. Lille sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed
mindre end 25 pct.
Væsentlighed:
1. Overskridelse på mere end 15 mio. kr.
2. Overskridelse på mere end 10 mio. kr.
3. Overskridelse på mere end 5 mio. kr.
4. Overskridelse på mere end 1 mio. kr.

Begrundelser for vurderingen for bevilling 61 Arbejdsmarked - service
00.25.11 Beboelse
Bevilling 61 er omfattet af servicerammen og rammebeløbet til beboelser er ikke blevet reguleret i takt
med, at vi har modtaget flere flygtninge. Budgettet svarer til udgiften for to boliger. Merforbruget er
tidligere blevet kompenseret via særlige flygtningetilskud.
Vi forventer 6-10 midlertidige boliger i 2018. Vi tilpasser løbende antallet af boliger. Der er blandt andet
ved at blive etableret flere permanente boliger, hvor de første er klar i løbet af foråret 2018. Behovet for
boliger afhænger af udsving i kvoten, som er forbundet med stor usikkerhed.
Merforbruget opstår, da der er begrænsning på, hvor meget husleje borgeren kan opkræves, og
forskellen mellem indtægten fra borgeren og den faktiske husleje afholdes her.

03.30.44 Produktionsskoler
Produktionsskoleelevers hjemstedskommune betaler et bidrag til staten ud fra, hvor deltageren ifølge
folkeregisteret havde bopæl den 5. september i kalenderåret forud for budgetåret. Elever til
produktionsskolen er selvvisiterende, hvis de ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og hvis det
vurderes, at de ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
I samarbejder med Silkeborg Produktionshøjskole har vi skønnet, hvor mange elever vi forventer, der vil
deltage i et produktionsskoleforløb i 2018. Vi forventer et lille fald i forhold til budgettet.
05.68.96 Servicejob
Staten ydede i en forsøgsperiode et årligt tilskud på 100.000 kr. pr. årsperson i forbindelse med
ansættelse af langtidsledige i den offentlige sektor. Ordningen ophørte den 1. april 2002. Ordningen er
derfor under udfasning. Rammen er ikke løbende tilpasset i takt med at ansættelsesforholdene er ophørt.
Vi forventer 1,8 årspersoner i servicejob, hvilket er 3 årspersoner mindre end budgetteret.

9 Drøftelse af risikoanalyse af budget 2018 for
arbejdsmarkedsområdet
9.2 - Bilag: Risikoanalyse budget 2018 - bev. 66
DokumentID: 6784907

Risikoanalyse for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler i forhold til
budgetoverholdelse i 2018
Funktion

Budget
2018

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers
skoleophold
05.46.60 Integrationsprogram og
introduktionsforløb m.v.
05.57.78 Dagpenge til forsikrede
ledige
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer
i fleksjob og personer i
løntilskudsstillinger i målgruppe
§ 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (tidligere
skånejob)
05.58.82 Ressourceforløb og
jobafklaringsforløb
05.68.90 Driftsudgifter til den
kommunale beskæftigelsesindsats
05.68.91 Beskæftigelsesindsats
for forsikrede ledige
05.68.97 Seniorjob for personer over
55 år
05.68.98 Beskæftigelsesordninger
Samlet for bevilling 66

Forventet
regnskab
2018

Sandsynlighed

Væsentlighed

[meget høj, høj
osv.]

[0-1 mio. kr., 1-5
mio. kr. osv.]

6.912

5.912

Moderat

1 mio. kr.

42

2.126

Meget høj

1-5 mio. kr.

141.275

138.968

Moderat

1-5 mio. kr.

115.456

130.491

Meget høj

Over 15 mio. kr.

7.145

7.912

Høj

0-1 mio. kr.

72.718

72.718

10.531

10.531

14.952
1.291
370.322

15.538
1.991
386.187

Moderat
Meget høj
Meget høj

0-1 mio. kr.
0-1 mio. kr.
Over 15 mio. kr.

Sandsynlighed og væsentlighed bør udfyldes ud fra nedenstående skala
Sandsynlighed:
1. Meget høj sandsynlighed: vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en
sandsynlighed større end 75 pct.
2. Høj sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større
end 50 pct. men mindre end 75 pct. sandsynlighed
3. Moderat sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed
større end 25 pct. men mindre end 50 pct. sandsynlighed
4. Lille sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed
mindre end 25 pct.
Væsentlighed:
1. Overskridelse
2. Overskridelse
3. Overskridelse
4. Overskridelse

på
på
på
på

mere
mere
mere
mere

end
end
end
end

15 mio. kr.
10 mio. kr.
5 mio. kr.
1 mio. kr.

Begrundelser for vurderingen for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold (EGU)
Der har i 2017 været et fald i anvendelsen af EGU. Faldet skal ses i sammenhæng med, at målgruppen er
reduceret, og færre unge dermed opfylder kriterierne for optagelse til et EGU-forløb. Vi forventer, at
denne tendens fortsætter ind i 2018.

05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.
Funktionen indeholder både udgifter til integrationsprogrammet i form af danskuddannelse og
beskæftigelsesindsats og indtægter i form af grund- og resultattilskud til borgere i de første 3 år af
integrationsprogrammet.
Vi forventer et merforbrug, som skyldes et fald i indtægterne fra grundtilskud til borgere omfattet af
integrationsprogrammet.
Vi har budgetteret med grundtilskud for 435 årspersoner, og forventer nu 402 årspersoner. Faldet
skyldes, at vi har modtaget færre flygtninge i løbet af 2017, end forventet ved budgetlægningen. Vi
forventer også lidt færre familiesammenføringer i 2018. Antallet af årspersoner er afhængig af, hvor
mange flygtninge vi modtager på kvoten. Kvoten meldes ud af Udlændingestyrelsen, og er altid forbundet
med væsentlig usikkerhed.
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
I forbindelse med budgettet vurderede vi, at investeringerne i uddannelsesløft og jobcoach ville hjælpe
med at nedbringe målgruppen til 1.070 årspersoner i 2018. Siden budgetlægningen har der været et
større fald end forventet i målgruppen, og vi forventer nu 1.050 årspersoner i 2018. Dette betyder et
mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr.
05.58.81 Fleksjob og skånejob
Vi har gennem de senere år haft fokus på at etablere fleksjobs. Vi har iværksat flere initiativer på
fleksjobområdet for at øge antallet af borgere i fleksjob. Blandt andet med projekterne
”Socialøkonomiske virksomheder” og ”Mere i fleksjob”. Antallet af borgere der er kommet i fleksjob er
steget mere end forventet ved budgetlægningen, hvor vi forventede 1.500 årspersoner. Dette skøn er nu
justeret til 1.562 årspersoner.
Der har været flere reformer som påvirker fleksjobområdet. Dels en førtidspensions- og fleksjobreform,
som ændrede den måde, hvorpå borgere og virksomheder blev kompenseret. Dernæst har der været en
refusionsreform, som betyder en markant ændring i, hvordan kommunen kan hjemtage statsrefusion.
Begge ordninger har haft en række overgangsbestemmelser, der betyder, at borgerne nu er fordelt på
flere forskellige ordninger. Dette betyder, at udsving mellem de enkelte ordninger har stor betydning for
prisen og refusionsprocenten på området.
Refusionsprocenten og prisen pr. borger er beregnet med udgangspunkt i den faktiske udgift for 2016. Vi
er i løbet af 2017 blevet opmærksomme på, at nogle borgere ikke har været registreret under den
korrekte ordning og vi er derfor nødt til at justere vores forventning til refusionsprocenten. Vi har
budgetteret med en gennemsnitlig refusionsprocent på 57 %, dette skøn er nu justeret til 53,3 %.
05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
Funktionen indeholder udgifter til beskæftigelsesindsatsen for borgere i ressource- eller
jobafklaringsforløb. Forsørgelsesudgiften hører til under bevilling 67. Vi har øget forventningen til antallet
af borgere i ressourceforløb, og forventer derfor også at skulle bruge flere midler på indsatsen.
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Funktionen indeholder udgifter til beskæftigelsesindsatsen for målgrupperne forsikrede ledige, kontantog uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse. Der er budgetteret med forskellige
enhedspriser indenfor de enkelte målgrupper. Der er lidt forskydninger mellem de enkelte ydelsestyper
og som helhed forventer vi budgetoverholdelse.
Der kan hjemtages 50 % statsrefusion af udgifterne indenfor et driftsloft, som fastsættes endeligt i
forbindelse med finansloven. Det budgetterede driftsloft svarer til STARs foreløbige udmelding.

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år
Vi forventer en lille stigning på 4 årspersoner, som er berettigede til seniorjob.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger
Kommunerne under et har ikke anvendt den regionale uddannelsespulje i 2017. Vi har derfor fået en
ekstra pulje til uddannelseskøb, som kan anvendes i 2018. Der er statsrefusion svarende til 80 % af
udgiften, men tilskuddet udbetales først i 2019, når der er aflagt regnskab for forbruget. Der vil derfor
være et merforbrug i 2018.
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Risikoanalyse for bevilling 67 Sociale Overførsler i forhold til
budgetoverholdelse i 2018
Funktion

05.46.61 Kontanthjælp til
udlændinge omfattet af
integrationsprogrammet og
integrationsydelse
05.48.66 Førtidspension tilkendt efter
1. juli 2014 eller senere
05.48.67 Personlige tillæg mv.
05.48.68 Førtidspension tilkendt før
1. juli 2014
05.57.71 Sygedagpenge
05.57.72 Sociale formål
05.57.73 Kontant- og
uddannelseshjælp
05.57.76 Boligydelse
05.57.77 Boligsikring
05.58.80 Revalidering
05.58.82 ressourceforløb og
Jobafklaringsforløb
05.58.83 Ledighedsydelse
Bevilling 67 i alt

Budget
2018

Forventet
regnskab
2018

Sandsynlighed

Væsentlighed

[meget høj, høj
osv.]

[0-1 mio. kr., 1-5
mio. kr. osv.]

35.781

25.117

Høj

10-15 mio. kr.

91.491
9.849

96.000
9.384

Meget høj
Høj

1-5 mio. kr.
0-1 mio. kr.

233.883
115.154
4.802

220.454
121.894
4.802

Høj
Høj

10-15 mio.kr.
5-10 mio. kr.

152.943

145.084

Høj

5-10 mio. kr.

40.412
37.017
28.326

40.702
37.017
28.326

Høj

0-1 mio. kr.

65.709
41.078
856.445

73.260
42.406
844.446

Høj
Høj
Høj

5-10 mio. kr.
1-5 mio. kr.
10-15 mio. kr.

Sandsynlighed og væsentlighed bør udfyldes ud fra nedenstående skala
Sandsynlighed:
1. Meget høj sandsynlighed: vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en
sandsynlighed større end 75 pct.
2. Høj sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større
end 50 pct. men mindre end 75 pct. sandsynlighed
3. Moderat sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed
større end 25 pct. men mindre end 50 pct. sandsynlighed
4. Lille sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed
mindre end 25 pct.
Væsentlighed:
1. Overskridelse på mere end 15 mio. kr.
2. Overskridelse på mere end 10 mio. kr.
3. Overskridelse på mere end 5 mio. kr.
4. Overskridelse på mere end 1 mio. kr.
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05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og
integrationsydelse
Tilgangen til integrationsydelse er primært afhængig af, hvor mange flygtninge vi modtager. Alle borgere
der ikke har opholdt sig i Danmark i de sidste 7 ud af 8 år modtager integrationsydelse i stedet for
kontanthjælp.

Vi har budgetteret med 495 årspersoner i 2018. Dette skøn var baseret på den kvote, der var meldt ud
for 2017. Vi kan konstatere, at vi i 2017 ikke har modtaget så mange flygtninge som forventet. Samtidig
kan vi se effekterne af de initiativer, der er iværksat, for at få flere flygtninge i arbejde. I løbet af 2017
har vi flyttet os fra en effekt markant under landsgennemsnittet til at ligge over landsgennemsnittet. Vi
har derfor justeret det forventede antal årspersoner i 2018 til 379. Der er dog altid usikkerhed forbundet
med integrationsydelse, da området er afhængigt af de kvoter, der fastsættes på landsplan.
5.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere
Udgiften forventes at blive næsten 5 mio. kr. højere end budgetteret. I 2017 har der været et højt niveau
af nytilkendelser til førtidspension. Vi har haft BDO til at foretage en særlig gennemgang af vores praksis
for nytilkendelser. Gennemgangen har resulteret i en række anbefalinger, som kan sikre, at så mange
borgere som muligt bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet. Anbefalingerne er ved at blive
implementeret og antallet af nytilkendelser i efteråret har været lidt lavere end i foråret. Vi har justeret
forventningen fra 599 årspersoner til 621 årspersoner.
5.48.67 Personlige tillæg mv.
Vi forventer færre udgifter til medicin og tandbehandling, baseret på forbruget 1. januar 2017 til 31.
oktober 2017.
5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
Denne funktion indeholder udgiften til førtidspension for alle tilkendelser før 1. juli 2014. Der har været
en række former af førtidspension og nettoudgiften pr. borger er afhængig af, hvilket tidspunkt
pensionen er tilkendt. Funktionen vil langsomt blive udfaset og bliver kun påvirket af til- og fraflytninger,
dødsfald eller overgang til folkepension.
Den forventede mindreudgift skyldes en større afgang af førtidspensionister end skønnet ved
budgetlægningen. Vi forventer, et samlet antal førtidspensionister på 1.950 årspersoner mod budgetteret
2.054 årspersoner. Den forventede udgift er beregnet på grundlag af forbrugstal for perioden januar til
oktober 2017.
05.57.71 Sygedagpenge
Vi har konstateret, at der har været en usædvanlig stor tilgang af sygedagpengesager hen over foråret /
sommeren 2017. Vi forventer, at dette har en afsmittende effekt ind i 2018. Vi har iværksat en række
initiativer omkring yderligere samarbejde med virksomheder og praktiserende læger for at forkorte og
forebygge sygemeldinger. Vi har budgetteret med 1.125 årspersoner, men forventer nu 1.227
årspersoner.
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp
Vi har arbejdet med investeringsprojekter på kontant- og uddannelseshjælpsområdet siden 2015. I løbet
af 2017 er nogle af de første initiativer omkring ”hjernesmarte metoder” og ”styrket indsats” blevet fast
forankret i driften.
Vi har i løbet af 2017 oplevet en noget større nedgang i antallet af kontanthjælpsmodtagere end
forventet. Vi nedjusterer derfor også forventningen til 2018 fra 906 årspersoner til 816 årspersoner.
Reduktionen er sket på både de jobparate og de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
På ungeområdet følger vi initiativer via ungestrategien, og fastholder forventningen på det budgetterede
antal årspersoner på 602.
05.57.76 Boligydelse
Merudgiften på ca. 0,3 mio. kr. skyldes et lidt forhøjet skøn til den gennemsnitlige sats, baseret på
forbruget 1. januar 2017 til 31. oktober 2017.

05.58.82 ressourceforløb og Jobafklaringsforløb
Før 2016 havde vi væsentlig færre borgere på ressourceforløb end vores sammenligningskommuner. Der
er derfor sket en udvidelse af målgruppen og antallet af borgere på ressourceforløb har været jævnt
stigende i løbet af 2017. Borgerne er typisk på ressourceforløb i en længere periode, hvorfor stigningen i
2017 også påvirker forventningen til 2018. Vi forventer fortsat en nettotilgang til ressourceforløb i løbet
af 2018. Vi har derfor øget forventningen til antallet af årspersoner fra 203 til 255.
På jobafklaring begynder vi at se effekterne af investeringsprojektet og vi forventer, at forudsætningerne
for budget 2018 fortsat holder.
05.58.83 Ledighedsydelse
Antallet af borgere på ledighedsydelse har været stigende gennem 2017. Selvom der også har været en
markant udvikling i antallet af borgere ansat i fleksjob, så har dette ikke været nok i forhold til, hvor
mange borger der bliver visiteret til ordningen. Der er iværksat flere projekter, som skal hjælpe borgere
på ledighedsydelse til at matche med et fleksjob. Vi har budgetteret med 280 årspersoner, og forventer
nu 318 årspersoner. Udviklingen på området følges nøje.

