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Meddelelser

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-12-2016
Allan Ludvigsen omdelte analyse af 5. december 2016 fra AGENDA hvor kommuner i
Danmark er blevet benchmarket i forhold til: "Flere flygtninge kommer ud på
virksomhederne".
Allan Ludvigsen orienterede om "Åbent Hus" arrangement den 2. november 2016, hvor
ledige borgere fra Hørsholm, Allerød, Fredensborg og Hørsholm Kommune var inviteret til
at møde repræsentanter fra Erhvervslivet og jobcentrets samarbejdspartnere, og deltage i
forskellige workshops.
Over 300 ledige deltog i arrangementet og flere ledige fik aftaler om job med
virksomhederne og flere blev opskrevet i virksomhedernes databaser.
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Betydningen af arbejdsindtægter for
kontanthjælpsmodtagere
Baggrund
Set i lyset af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen er der kommet fokus på småjobs til
kontanthjælpsmodtagere. Administrationen har på denne baggrund udarbejdet en kort
orientering om betydningen af småjobs/arbejdsindtægter for kontanthjælpsmodtagere.

Forslag
Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
I forbindelse med at kontanthjælpsloftet trådte i kraft d. 1. oktober 2016, er der kommet
fokus på småjobs til kontanthjælpsmodtagere og på hvad en kontanthjælpsmodtager får ud
af at arbejde.
Kontanthjælpsloftet trådte i kraft den 01.10.16, og er en grænse for hvor meget borgeren
samlet set kan få udbetalt i ydelserne:






særlig støtte[1] (en ydelse som kommunerne udbetaler til borgere
med særlig høje boligudgifter og lave indtægter)
boligstøtte
kontanthjælp
uddannelseshjælp
integrationsydelse

Grænsen for, hvad borgerne samlet set kan få udbetalt som følge af kontanthjælpsloftet
afhænger af borgerens alder, om vedkommende er forsørger, gift/samlevende eller enlig.
Kontanthjælpsloftet administreres af Udbetaling Danmark.
Lovgivningen på området og beregningerne er meget komplekse, men overordnet set har
alle borgere et timefradrag på 25,74 kr. brutto pr. udført arbejdstime i op til 160 timer pr.
måned. Den timeløn, der ligger ud over timefradraget fratrækkes krone for krone i
kontanthjælpen. Arbejdsindtægten har tillige betydning for hvad borgeren kan modtage i
boligstøtte etc.
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Beregningen af antal kroner der fratrækkes hjælpen foregår i kommunens fagsystem og er
en yderst kompleks beregning, men Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering (STAR)
har dog udarbejdet en række eksempler på beregningerne:
Eksempel 1:
En enlig med 2 børn får kontanthjælp på 14.575 kr. særlig støtte på 445 kr. og
boligstøtte på 3.515 kr.
Samlet set en støtte på 18.535 kr. pr. måned.
Med kontanthjælpsloftet kan hun maksimalt få 15.554 kr. pr. måned i samlet støtte.
Derfor sættes hendes boligstøtte ned til 979 kr. pr. måned, og hendes særlige støtte
bortfalder helt. Kontanthjælpsloftet betyder alt i alt, at hun får 2.981 kr. (18.535 kr.15.554 kr.) mindre i samlet støtte.
Økonomisk fordel ved arbejde i eksempel 1:
Finder hun et deltidsjob til 120 kr. i timen i 6 timer om ugen, giver det en lønindkomst
på 3.120 kr. pr. måned, og kontanthjælpen nedsættes med 2.201 kr. Når
kontanthjælpen bliver sat ned, betyder det, at hun kan få 0 kr. i særlig støtte og 3.515
kr. i boligstøtte.
Samlet set vil indtægten stige med 3.455 kr. og blive 19.009 kr. pr. måned.

Eksempel 2:
En kvinde i et par med 2 børn får kontanthjælp på 14.575 kr. pr. måned og halvdelen
af parrets boligstøtte på 1.200 kr. pr. måned svarende til 600 kr. pr. måned. Samlet
set får hun 15.175 kr. i støtte pr. måned.
Med kontanthjælpsloftet kan hun maksimalt få 14.575 kr. pr. måned i samlet støtte.
Derfor bortfalder hendes boligstøtte på 600 kr. (15.175 kr. - 14.575 kr.).
Økonomisk fordel ved arbejde i eksempel 2:
Finder hun et deltidsjob til 120 kr. i timen i 6 timer om ugen, giver det en lønindkomst
på 3.120 kr. pr. måned, og kontanthjælpen nedsættes med 2.201 kr. Når
kontanthjælpen bliver sat ned, betyder det, at hun kan få 532 kr. i boligstøtte
Samlet set vil hendes indtægt stige med 1.450 kr. og blive 16.025 kr. pr. måned.

Særlig ydelse er en ydelse som kommunen udbetaler til borgere med særlig høje
boligudgifter og lave indtægter. Den særlige ydelse er indkomstbestemt og ens for alle
kommuner.
[1]

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-12-2016
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
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Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 2016.
Baggrund
Administrationen har udarbejdet om notat om udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3.
kvartal 2016.

Forslag
Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Administrationen udarbejder hvert kvartal et notat om udviklingen i de følgende
målgrupper i jobcentret.






Sygedagpenge/jobafklaringsforløb
Kontanthjælp/uddannelseshjælp/integrationsydelse
Forsikrede ledige/arbejdsmarkedsydelse
Revalidering/fleksjob/ledighed/ressourceforløb

Notatets hovedpointer er som følgende:
Sygedagpenge/jobafklaringsforløb:







Det samlede antal sygedagpengesager udgør i september 2016,
178 sager i alt. Antallet af sygedagpengesager har været generelt
set været faldende henover 3. kvartal. Til sammenligning kan
nævnes at antallet af sygedagpengesager udgør 181 sager i alt i
september 2015.
Antallet af sygedagpengesager med en varighed mellem 0-52
uger er faldende i 3 kvartal 2016, og udgør 144 sager i alt i
september 2016. Til sammenligning kan nævnes at antallet af
sygedagpengesager på en varighed mellem 0-52 uger, udgør 158
i alt i september 2015.
Antallet af sygedagpengesager med en varighed over 52 uger, er
svagt stigende i 3. kvartal 2016 og udgør i alt 34 sager i
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september 2016. Til sammenligning kan nævnes at antallet af
sygedagpengesager med en varighed over 52 uger, udgør 23
sager i alt i september 2015.
Antallet af personer i jobafklaringsforløb har været stabilt i 3.
kvartal 2016 og udgør i september 2016, 21 personer i alt. Til
sammenligning kan nævnes at antallet af personer i
jobafklaringsforløb udgør 17 personer i alt i september 2015.

Kontanthjælp/uddannelseshjælp/integrationsydelse:









I perioden 1.1.2016-30.9.2016, har der været 171 henvendelser i
alt i team jobsøgning. 32% af de borgere der har henvendt sig til
team jobsøgning, har enten trukket deres ansøgning tilbage eller
fraflyttet kommunen. 28% af de borgere der har været tilknyttet
team jobsøgning er kommet i ordinær beskæftigelse. 5% af de
borgere som har været tilknyttet team jobsøgning, er kommet i
ordinær uddannelse.
Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp har været
markant faldende i 3. kvartal og udgør i september 2016, 224
personer i alt. Faldet er forventeligt og tilskrives den nye
skærpelse af integrationsydelse. Faldet skyldes primært
målgruppeskifte til integrationsydelsen. Det er ikke muligt at
sammenligne med tal fra sidste år, pga. databrud, som skyldes
den nye målgruppe på integrationsydelse.
Målgruppen af unge under 30 år, udgør i alt 67 personer. I
september 2016 er der 33 i alt som er visiteret som
aktivitetsparate. Antallet har været markant faldende. Faldet har
været forventeligt og skyldes primært at en del af de unge fra d.
1.7.2016 er visiteret til integrationsydelse, direkte afstedkommet
af en skærpelse af lovgivning på området. Antallet af personer
visiteret som uddannelsesparate har stort set været stabilt i 3.
kvartal, og udgør I september 2016, 23 personer i alt. Antallet af
personer som er visiteret som åbenlyst uddannelsesparat er
stabilt i 3. kvartal 2016 og udgør i september 2016, 3 personer i
alt. Antallet af personer som er visiteret som jobparate er stabilt i
3. kvartal 2016, og udgør i alt 8 personer i september 2016.
Antallet af personer som modtager integrationsydelse har været
markant stigende i 3. kvartal 2016, og udgør således 125
personer i alt i september 2016. Stigningen er forventelig og
skyldes en skærpelse af lovgivningen omkring integrationsydelse
som trådte i kraft d. 1.7.2016.

Forsikrede ledige/arbejdsmarkedsydelse:


Antallet af forsikrede ledige har været svingende i 3. kvartal
2016, men med faldende tendens, og udgør i september 2016,
258 personer i alt. Til sammenligning kan nævnes at antallet af
forsikrede ledige udgør 302 i alt i september 2015.
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Antallet af forsikrede ledige over 30 år, har været svagt faldende
og udgør i alt i september 2016, 226 personer i alt. Til
sammenligning kan nævnes at antallet af forsikrede ledige udgør,
261 personer i alt i september 2015.
Antallet af forsikrede ledige under 30 år er stort set stabilt i 3.
kvartal og udgør i september 2016, 32 personer i alt. Til
sammenligning kan nævnes at antallet af forsikrede ledige under
30 år, udgør 41 personer i alt i september 2015.
I forhold til arbejdsmarkedsydelse har det ikke været muligt at
indhente tal fra jobindsats for hele 3. kvartal, de seneste tal er
således fra august 2016. Antallet af personer på
arbejdsmarkedsydelse har været faldende i 3. kvartal 2016, og
udgør i august 2016, 5 personer i alt. Til sammenligning kan
nævnes at antallet af personer på arbejdsmarkedsydelse udgør i
august 2015, 34 personer i alt.

Revalidering/fleksjob/ledighedsydelse/ressourceforløb:









Antallet af personer som er omfattet af revalidering har stort set
været stabilt i 3. kvartal og udgør i september 2016, 17 personer
i alt. Til sammenligning kan nævnes at antallet af personer
omfattet af revalidering i september 2015 udgør i alt 33
personer. Således kan det bemærkes at antallet af
revalideringssager er nedadgående set over de seneste 2 år.
Antallet af personer i fleksjob er steget lidt i 3. kvartal, og udgør
således, 135 personer i alt i september 2016. Til sammenligning
kan nævnes at antallet af personer i fleksjob udgør 135 personer
i september 2015.
Antallet af personer på ledighedsydelse er faldende i 3. kvartal,
og udgør således, 40 personer i september 2016. Til
sammenligning kan nævnes at antallet af personer på
ledighedsydelse udgør 36 personer i alt i september 2015.
Antallet af personer i ressourceforløb er stort set stabilt i 3.
kvartal og udgør således, 20 personer i alt i september 2016. Til
sammenligning kan nævnes at antallet af personer i
ressourceforløb udgør 16 personer i alt i september 2015.

Bilag
-

Bilag - Udvikling af jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 2016.pdf

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-12-2016
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
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Integrationsborgernes tilknytning til
arbejdsmarkedet - status november 2016
Baggrund
Administrationen har udarbejdet en status over integrationsborgernes tilknytning til
arbejdsmarkedet.

Forslag
Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling
Integrationsteamet arbejder i november 2016 med 143 integrationsborgere, der er inden
for den 3-årige integrationsperiode. Derudover arbejder integrationsteamet også med
borgere der er ude over den 3-årige integrationsperiode.
Nedenstående tabel viser en status over integrationsborgernes aktivitet og tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Der gøres opmærksom på, at det opgjorte antal af personer både indebærer flygtninge og
familiesammenførte.
Der gøres yderligere opmærksom på, at tallet er et øjebliksbillede og vil kunne variere fra
opgørelse til opgørelse, og at dette er et udtryk for, at der løbende tilgår og afgår personer
i den 3-årige integrationsperiode.
Antal integrationsborgere, indenfor den 3-årige integrationsperiode.
August
November
2016
2016
Ordinær beskæftigelse eller SU /selvforsørgende
25
29
Ansættelse i Job med løntilskud
15
20
Praktik
31
34
Heldagsskole inkl. praktik
21
25
Hos 2. aktør
34
22
Højskole
2
2
Barsel
2
4
Sygemeldte / i behandling
10
7
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I alt

140

143

2.aktør:
Hos 2. aktør modtager kommunens nye borgere sprogtræning, kultur orientering og kultur
træning, hjælp til navigering i – og forståelse af det danske samfund, hjælp til opsøgning
og etablering af praktikker samt job med løntilskud. Herudover yder 2. aktør løbende
opfølgning på borgere i praktikforløb og i job med løntilskud, mentorhjælp efter behov samt
praktisk støtte og vejledning.
Integrationsteamet indgår i løbende og tæt samarbejde med 2. aktør omkring de enkelte
borgere, hvilket er med til, at vi sammen lykkes med opgaven med at få
integrationsborgerne i beskæftigelse så hurtigt som muligt. Borgerne går sideløbende på
Nordsjællands sprogskole 12-15 timer om ugen.
Heldagsskole:
Heldagsskole foregår enten hos Clavis, K-nord eller Studieskolen, men er til forskel fra den
rene sprogtræning en uddannelsesforberedende aktivitet. Heldagsskolen er ikke SU
berettiget.
Heldagsskolen træder i stedet for sprogskole og der undervises, udover i dansk, i
matematik, samfundsfag og engelsk. Dette er med henblik på, at de unge bliver sprogligt
og fagligt klar til at kunne tage en 9.klasse afgangseksamen for derefter, at kunne overgå
til og tage en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem, og her modtage SU som
indtægtsgrundlag.
Da de seneste ændringer i integrationsloven nu stiller krav om praktik, er der i
heldagsskolen også blevet indlagt praktik i forløbet. Den unge borger er således samlet set
beskæftiget 35-37 timer om ugen.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-12-2016
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
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Anerkendelse for at tage særligt socialt ansvar

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-12-2016
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede at godkende, at 4 virksomheder
anerkendes for at tage et særligt socialt ansvar:
Meny v/Købmand Dalgaard
HAB
Overdam Planteskole
2Test
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Henrik Klitgaard (B)

______________________________________________

Formand

Henrik Peulicke (C)

______________________________________________

Næstformand

Anne Ehrenreich (V)

______________________________________________

Medlem

Anders Vestergaard (I)
Medlem

______________________________________________

Arne-Georg Stangeby (A)
Medlem
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