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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
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Acadre sagsnr.:   
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Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25-02-2014 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget afholder fællesmøde med Miljø- og 

Planlægningsudvalget torsdag den 27. februar 2014. 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/2627 
Journalnr.:   15.00.00P05 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  25.02.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Kontanthjælpsreform. 

 
Resume 
På mødet præsenterer administrationen hovedelementerne i den nye kontanthjælpsreform, 

der trådte i kraft d. 1. januar 2014.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Den 1. januar 2014 trådte en ny kontanthjælpsreform i kraft.  

  

Nogle af de væsentlige ændringer i kontanthjælpsreformen er blandt andet følgende: 

1. Ændring af målgruppeinddelingen 

2. Større fokus på uddannelse 

3. Nyttejobindsats 
4. Ændring af ydelser 

Ændring af målgruppeinddelingen: 

I forbindelse med kontanthjælpsreformen har målgrupperne undergået store ændringer. 

Fra 1. januar 2014 er der ikke længere noget der hedder kontanthjælp for unge under 30 

år. I stedet får ledige under 30 år uddannelseshjælp. 

  

Unge under 30 år: 

Unge under 30 år modtager uddannelseshjælp og inddeles fremover i tre målgrupper: 

 De umiddelbart uddannelsesparate, som er unge der er i stand til 

at tage en uddannelse med det samme. 

 De uddannelsesparate, som er unge der er i stand til at 

påbegynde en uddannelse inden for ca. 1 år. 

 De aktivitetsparate, som er unge der ikke er i stand til at 

påbegynde en uddannelse inden for 1 år. Det er unge som har 

behov for hjælp og støtte til at blive uddannelsesparate. Hvis 

man er aktivitetsparat skal man efter gældende lovgivning have 

en mentor mens man ikke er i en aktivitet. 
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Kontanthjælpsmodtagere over 30 år: 

Ledige borger over 30 år vil stadig få kontanthjælp, og inddeles fremover i to målgrupper: 

 De jobklare, som er ledige der er klar til at tage et job. 

 De aktivitetsparate, som er ledige der har andre problemer end 

ledighed, og som har brug for en særlig indsats for at kunne opnå 
arbejdsmarkedstilknytning.  

Større fokus på uddannelse: 

I kontanthjælpsreformen er der et meget stort fokus på uddannelse. Fokus på uddannelse 

ses blandt andet også ved at unge under 30 år ikke længere får ”kontanthjælp”, men i 

stedet modtager ”uddannelseshjælp”. Tidligere har alle unge under 25 år, der blev vurderet 

uddannelsesparate, fået et uddannelsespålæg, og dermed blevet pålagt at tage en 

uddannelse. Fremover er det alle under 30 år der skal have et uddannelsespålæg.  

  

Nyttejobindsats: 

Unge der venter på at komme i gang med en uddannelse skal være i nyttejob frem til de 

starter deres uddannelse. Derudover kan jobklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år også 

komme i nyttejob efter 3 måneder. Nyttejob er job der gør ekstra nytte i samfundet, men 

som samtidig ikke må tage job fra allerede ansatte. 

  

Ovenstående er en række af de væsentligste ændringer der gennemføres i forbindelse med 

den nye kontanthjælpsreform. På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vil 

administrationen præsentere kontanthjælpsreformen mere dybdegående.  

  

Ændringer af ydelser: 

Kontanthjælpsreformen medfører væsentlige ændringer i forhold til unge under 30 år, der 

vurderes uddannelsesparate og i forhold til den gensidige forsørgerpligt. 

  

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25-02-2014 
Administrationens orientering blev taget til efterretning. 
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Udvikling i jobcentrets målgrupper i 4. kvartal 

2013 

 
Resume 
Administrationen har udarbejdet et notat over udviklingen i jobcentrets målgrupper i 4. 

kvartal 2013. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen udarbejder hvert kvartal et notat om udviklingen i de følgende grupper i 

jobcentret: 

 Sygedagpenge 

 Kontanthjælp 

 Forsikrede ledige 

 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 

Notatets hovedpointer er følgende: 

  

Sygedagpenge: 

 Antallet af sygedagpengemodtagere er steget i 4. kvartal 2013 og 

ligger i december 2013 på 198 sager. 

 Antallet af sager med en varighed på 0-52 uger har været 

stigende i 4. kvartal 2013, og er i december 2013 på 170 sager. 

 Antallet af sager med en varighed på over 52 uger har været 
faldende siden april 2013, og er i december 2013 på 28 sager. 

  

Kontanthjælp: 

 I 2013 har der været 239 henvendelser om kontanthjælp i Team 

Jobsøgning (kommunens 6 ugers vejlednings- og 
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opkvalificeringsforløb for nyledige borgere). 33% af borgerne trak 

deres ansøgning eller var ikke berettiget til kontanthjælp og 29% 

af borgerne kom i enten job eller uddannelse under forløbet i 

Team Jobsøgning. 

 Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 12% fra 

januar til december 2013. Dette skyldes blandt andet forkortelsen 

af dagpengeperioden der har medført at flere er overgået til 

enten kontanthjælp eller uddannelsesydelse. 

 Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alderen 16-29 år er steget 

med 23% i 2013 og er i december 2013 på 106 personer. 

 Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år er steget med 6% 
i 2013, og er i december 2013 på 167 personer. 

  

  

Forsikrede ledige: 

 Antallet af forsikrede ledige har været faldende siden januar 

2013. Dette skyldes primært at dagpengeperioden fra januar 

2013 er blevet forkortet fra 4 til 2 år. I november 2013 var der 

295 forsikrede ledige.  

 Antallet af forsikrede ledige i aldersgruppen 16-29 år er faldet 

med 29% fra januar til november og er i november 2013 på 33 

personer. 

 Antallet af forsikrede ledige over 30 år er faldet med 28% i 

perioden januar til november 2013 og er i november 2013 på 262 

personer.  

  

  

Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse: 

 Antallet af personer i fleksjob har været stigende siden august 

2013, og er i december 2013 på 115 personer. 

 Antallet af personer på ledighedsydelse (borgere, der er 

berettiget til fleksjob, men ikke aktuelt har en ansættelse) har 

været faldende siden august 2013, og er i december 2013 på 35 

personer. 

 Antallet af borgere i revalidering har været faldende i 4. kvartal 
2013, og er i december 2013 på 32 personer 

 

Bilag 
-    Udvikling i jobcentrets målgrupper 4. kvartal 2013. 
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Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25-02-2014 
Administrationens orientering blev taget til efterretning, idet Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget ønsker en særskilt opdatering på seniorjobordningen, herunder 

hvordan den praktiseres i Hørsholm Kommune. 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
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Mødedato:  25.02.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anette Sjørup Christiansen 
 

Mikrolån til ledige 

 
Resume 
Formand Henrik Klitgaard har bedt om at få drøftet muligheden for at yde mikrolån til 

ledige. Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et notat om muligheden for at 

yde mikrolån til ledige. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter oplægget, og 

beslutter om Hørsholm Kommune skal arbejde hen imod at indføre en tilsvarende ordning. 

 

Sagsfremstilling 
Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Henrik Klitgaard har bedt om en 

redegørelse vedr. betingelser og muligheder for brug af mikrolån på baggrund af 

presseomtale af Århus Kommunes succes med ordningen. 

  

Administrationen har set nærmere på forudsætningerne for mikrolån i forbindelse med 

Århus Kommunes brug af ordningen. 

  

Hvad er et mikrolån? 

I 2007/08 og 2010 har Århus Kommune i samarbejde med SUS, Socialt Udviklingscenter, 

iværksat to projekter omkring etablering af mikrolån til ledige borgere og borgere på 

førtidspension, der ønskede at starte egen virksomhed.  

  

Formålet med lånene har været at skabe sociale og økonomiske muligheder for borgere, 

der normalt ikke har en kreditværdighed, der gør det muligt at optage lån til etablering af 

selvstændig virksomhed. Disse borgere har via rentefrie mikrolån på mellem 10.000 og 

50.000 kr. fået mulighed for at etablere selvstændig virksomhed. Udover lånet har 

projektet endvidere indeholdt undervisning i og rådgivning omkring opstart af egen 

forretning samt coaching i forbindelse med etablering af virksomheden. 

  

Målgruppen for lånene 

Målgruppen har været defineret ud fra eksisterende lovhjemmel i 

revalideringsbestemmelserne. Det vil sige, at lånet alene har kunnet bevilges til borgere 

med nedsat arbejdsevne, der var berretiget til revalidering og som ønskede at starte egen 

virksomhed. Endvidere har målgruppen omfattet borgere, der modtog førtidspension. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 25-02-2014   Side 9 

 

Mikrolånene er således alene anvendt til borgere med en betydelig nedsat arbejdsevne og 

har ikke været anvendt til hverken forsikrede ledige eller jobparate borgere på 

kontanthjælp, da disse ikke er omfattet af revalideringsbestemmelserne. 

  

Hvad har været effekten af mikrolån i Århus 

I rapporten redegøres for resultaterne af projektet igangsat i 2010. Af en bruttogruppe på 

60 borgere blev 19 borgere udvalgt til at deltage i mikrolånsprojektet, omfattende 

forudgående opkvalificering i regnskabsførelse, markedsførelse, momsregnskaber og 

lignende, coaching samt rådgivning omkring opstart af egen virksomhed.  

  

 Af de 19 deltagere fik 12 godkendt deres virksomhedsplan samt 

mulighed for at få godkendt mikrolån til etablering af egen 

virksomhed.  

 Af disse 12 fortsatte de 8 med reelt at optage et lån. 

 I dag er 4 fortsat ejere af egen virksomhed. 

  

Administrationen har kontaktet Århus Kommune for at få uddybet, hvilke konsekvenser 

optagning af lån har haft for de øvrige 4 borgere, der ikke fik startet egen virksomhed op. I 

rapporten oplyses udelukkende, at projektet har vist, at såfremt 6 % af deltagerne i det 

samlede projekt bliver selvforsørgende i en 5-årig periode, vil investeringen have tjent sig 

hjem.  

  

Århus Kommune oplyser følgende: 

Af de 8 som fik bevilget et mikrolån var der 4, det ikke lykkedes for at fastholde deres 

virksomhed. Disse 4 borgere er i dag fortsat ledige / i aktivering og afbetaler nu mellem 

200 og 600 kr. månedligt på deres mikrolån. 2 af disse borgere har søgt om at få afskrevet 

deres lån hos kommunen, men har fået afslag. 

  

Århus Kommune har været opmærksom på at dette kunne være en konsekvens af 

ordningen, men oplyser, at de ikke oplever det som et stort problem for de borgere, der i 

dag sidder tilbage med en gæld på typisk 25.000,- kr.. Ifølge projektlederen har borgerne 

oplyst, at de har haft utrolig stor glæde af at være med i projektet, og at det har givet dem 

en fornyet tro på at være aktivt jobsøgende. 

  

Effekten af at have været med i projektet har for disse borgere været, at de har rykket sig 

personligt fra at være aktivitetsparate eller midlertidigt passive, til i dag at være jobparate 

og aktivt jobsøgende ifølge projektlederen. 

  

Derudover har selve ideen omkring fælles ansvarsfølelse omkring mikrolån medført, at alle 

de borgere, der har optaget mikrolån, føler et ansvar for at betale lånet tilbage, i og med 

en manglende rentabilitet omkring projektet ville kunne medføre, at andre borgere 

forhindres i at opnå mulighed for at få samme tilbud om mikrolån til opstart af egen 

virksomhed. 

  

Hvad er den samlede effekt på projektet i 2010? 

Projektet skal følges i 5 år, og det er ifølge projektlederen for tidligt reelt at sige noget om, 

hvor rentabelt projektet har været, set ud fra en ren økonomisk vinkel. 
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Set ud fra en humanistisk vinkel har projektet allerede nu vist sig at være en succes, idet 

projektet har bevirket at de fleste af deltagerne har genvundet en tro på at de kan komme 

tilbage til arbejdsmarkedet igen. 

  

Hvilke udfordringer har der været omkring projektet? 

I rapporten peger Århus Kommune på følgende udfordringer: 

 Sagsbehandlingen omkring mikrolån har været en tidskrævende 

proces og mere ressourcetung end umiddelbart forventet. 

 Selve udlånsprocessen har ikke kunnet gøres hurtigere end 2 

måneder. 

 Der har været udfordringer omkring ansvarsfordeling mellem 

ydelsesafdelingen og jobcentret. 

 Det er vigtigt at fastholde fokus også på den socialfaglige del af 

indsatsen omkring borgerne. 

 Det er forbundet med vanskeligheder at fastholde kommende 

låntageres motivation for opstart af egen virksomhed i 

sagsbehandlingstiden, der ikke har kunnet komme under to 

måneder.  

 Det er vigtigt at sikre ledelsesmæssigt fokus i hele 

projektperioden  

I forhold til specifikt ressourceforbruget oplyser Århus Kommune følgende: 

  

Ressourceforbruget har været fuldtidsansættelse af en projektleder. Hertil kommer et ikke 

beregnet ressourceforbrug hos en medarbejder med socialfaglig baggrund, der har dannet 

makkerpar med projektleder omkring opgaven med at forberede / uddanne borgere i 

regnskabsførelse og at give personlig coaching i at starte egen virksomhed op samt fortsat 

at følge tæt op på de borgere, der har startet egen virksomhed etc.  

  

Er der hjemmel til at tilbyde mikrolån til førtidspensionister?  

Administrationen har ikke kunnet finde hjemmel til at førtidspensionister kan tilbydes 

mikrolån og har derfor spurgt Århus Kommune ud fra hvilken hjemmel, de har tilbudt deres 

førtidspensionister et mikrolån. Århus Kommunen svarer, at lovhjemlen omkring tilbud af 

lån til førtidspensionister er fundet ved at førtidspensionisterne er blevet tilbudt en fornyet 

revalideringsplan med det formål at få dem ud af førtidspensionen på sigt. Hermed indgår 

de i målgruppen af revalidender, der kan tilbydes et mikrolån. Revalideringsplanen får ikke 

betydning for deres ret til førtidspension, så længe revalideringen pågår. 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25-02-2014 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede sagen og besluttede ikke at tage redskabet i 

anvendelse for nuværende. 
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Fokus og prioritering - Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 

 
Resume 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønskede i deres første møde, at få en sag på 

dagsordenen, hvor udvalget kan drøfte udvalgets fokus og prioritering i valgperioden 2014-

2017. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at udvalget i mødet: 

  

- brainstormer på hvilke opgaver udvalget ønsker at arbejde med i den kommende 

  periode 

  

- prioritering af brainstormen 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen vil facilitere en brainstorm i mødet. 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25-02-2014 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker at: 

 Opprioritere indsatsen overfor erhvervslivet, herunder evaluere 

erhvervspolitikken i samarbejde med erhvervslivet  

 Anmode Økonomiudvalget om at godkende, at der allokeres 

ressourcer til erhvervsområdet indenfor Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalgets egen rammen, herunder med det formål 

at skabe én indgang for erhvervslivet  

 Sikre at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget får sager med et 

erhvervspolitisk islæt fra andre fagudvalg til orientering på 

udvalgets dagsorden  

 Anmode Borgmesteren om fællesmøder med andre fagudvalg 

om  erhvervspolitiske emner 
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Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V) 
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Henrik Klitgaard (B) 
Formand 

______________________________________________  

Henrik Peulicke (C) 
Næstformand 

______________________________________________  

Anne Ehrenreich (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  
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