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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  EBU - Åben sag  

Mødedato:  23.09.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anne Marie Wulff Larsen 
 

Meddelelser 

 
Baggrund 
Kl. 7.30:        Deltager Marlene Haugaard, Direktør i Væksthus Hovedstadsregionen  

med kort præsentation 

Kl. 9.00:        Besøg af Hørsholm Handelsforening 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-09-2014 
Marlene Haugaard, direktør i Væksthus Hovedstadsregionen præsenterede, hvilke tilbud 

Væksthuset har til iværksættere og virksomheder i vækst. 

  

Administrationen orienterede om DI’s erhvervsanalyse. 

  

Hørsholm Handelsforening deltog i mødet med særskilt dagsorden. 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/9171 
Journalnr.:   15.00.15P15 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  23.09.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Beskæftigelsesplan 2015. 

 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet Beskæftigelsesplan 2015 samt modtaget høringssvar fra 

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og fra det Lokale Beskæftigelsesråd. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler 

Beskæftigelsesplan 2015 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Sagsfremstilling 
Beskæftigelsesplanen skal som minimum indeholde: 

 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 

 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer  

 Mål og strategi for den borgerrettede indsats og for den 

virksomhedsrettede indsats  

 Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret (udarbejdes i 
forbindelse med kommunens budgetlægning). 

Høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd: 

Det Lokale Beskæftigelsesråd er enig i beskæftigelsesplanens overordnede målsætninger 

og hæfter sig med tilfredshed på det øgede fokus på ungeindsatsen. Det Lokale 

Beskæftigelsesråd ønsker øget synlighed omkring jobcentrets arbejde, gerne gennem 

pressemeddelelser og annoncering i de lokale medier. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker 

mulighed for en samarbejdsform med deltagelse af arbejdsmarkedets parter efter eventuel 

nedlæggelse af det Lokale Beskæftigelsesråd i 2015. 

  

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 

Vedlagt som bilag. 

  

Proces for godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015:  

 24. juni 2014 Beskæftigelsesplanen fremsendes til Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget med henblik på en drøftelse af planen på 

augustmødet.  
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 1. juli 2014 Beskæftigelsesplanen fremsendes til høring i det 

Lokale Beskæftigelsesråd. 

 4. september det Lokale Beskæftigelsesråd afgiver deres 

høringssvar. 

 23. september 2014 Erhvervs- og Beskæftigelsesrådet drøfter og 

beslutter Beskæftigelsesplan 2015 

 9. oktober 2014 Beskæftigelsesplanen behandles i 

Økonomiudvalget. 

 27. oktober 2014 Beskæftigelsesplanen behandles i 

Kommunalbestyrelsen. 

 31. oktober 2014 Beskæftigelsesplanen fremsendes til det 
Regionale Beskæftigelsesråd. 

Beskæftigelsesplan 2015 er vedhæftet. Dette er samme version som Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget behandlede på mødet d. 24. juni. 

 

Bilag 
-    Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland  

-    Beskæftigelseplan 2015. 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-09-2014 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Beskæftigelsesplan 2015 overfor 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/9171 
Journalnr.:   15.00.15P15 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  23.09.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Mål for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret i 2015 

og 2016. 

 
Baggrund 
På mødet i juni besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at administrationen skulle 

udarbejde et oplæg med mål for beskæftigelsesindsatsen i relation til Beskæftigelsesplan 

2015. 

 

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

hvilke indsatsområder, der skal måles på i beskæftigelsesindsatsen. Administrationen 

anbefaler endvidere, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udvælger max et mål for 

hvert indsatsområde. 

 

Sagsfremstilling 
Jobcentrets beskæftigelsesindsats ønskes målt over en to årig periode fra december 2014 

til december 2016. Afsættet for hvilke områder der skal måles på tages ud fra de 

strategiske pejlemærker i jobcentrets beskæftigelsesplan for 2015. 

  

I og med data på udgangspunktet for målingen i december 2014 først er tilgængelige 

omkring 1. marts 2015, er nedenstående foreløbigt kun opgjort som forslag til relevante 

måleparametre uden konkrete måltal. 

  

Når der omkring 1. marts 2015 foreligger opgørelser over antal borgere på de forskellige 

ydelser vil jobcentret fremlægge forslag til konkrete måltal for målopfyldelse på de 

forskellige områder, som det politiske niveau kan tage beslutning om 

  

Mål 1: Ungemålet 

A. I 2015 og 2016 ønsker jobcentret at foretage målinger på 

progressionen i udviklingen blandt unge, fra at være 

uddannelsesparat (unge der vurderes at være parate til at kunne 

påbegynde en uddannelse inden for et år) til at være åbenlyst 

uddannelsesparat/jobklar ung. Jobcentret ønsker at måle på to 

populationer, de unge der vurderes uddannelsesparate i 

december 2014 samt de unge, der vurderes uddannelsesparate i 

december 2016. Kriterierne for at kunne indgå i målgruppen for 
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progressionsmålingen skal opstilles således at det er muligt at 

følge en ung, selvom vedkommende skifter målgruppe i løbet af 

måleperioden. P.t. forventes målgruppen for 

progressionsmålingen at udgøre omkring 60 unge.  

eller 

B. I 2015 og 2016 ønsker jobcentret at foretage en effektmåling af 

indsatsen omkring unge via True North projektet:  

i. Hvor mange deltagere vurderes at kunne starte i et 

uddannelsesforløb efter deltagelse i et forløb med True 

North? 

ii. Hvor mange deltagere er efter et forløb i True North gået 

videre i uddannelse og har fastholdt deres uddannelse 
efter 6 måneder?   

Mål 2: Langvarigt offentligt forsørgede  

A. Jobcentret ønsker at måle antallet af sager på sygedagpenge 

over 22 uger, da den nye sygedagpengereform medfører at 

refusionen bortfalder for sygedagpengeforløb med en varighed på 

over 22 uger. Om denne måling reelt kan udføres afhænger af 

om det er muligt at trække data i jobindsats.dk. På nuværende 

tidspunkt er skæringstidspunktet i jobindsats.dk på 26 uger, 

hvilket der alternativt kan vælges at måle på. Formålet med 

målingen er at se om en fremrykket tidligere indsats kan medføre 

en reduktion i antallet af borgere, der fortsat er sygemeldt efter 
22 eller 26 uger.    

eller 

B. Håndholdt Indsats I og II. Jobcentret er aktuelt ved at evaluere 

de to projekter med henblik på en eventuel ændring af målene 
for indsatsen.  

i. Håndholdt Indsats I (kontanthjælpsmodtagere). 

Resultaterne har siden opstarten ligget pænt over det 

forventede resultat og jobcentret ønsker derfor at 

udfordre projektet med et endnu højere målkrav i 2015. 

Det oprindelige succeskrav var at der skulle være 20 i 

projektet og af disse skulle 7 i enten arbejde eller 

uddannelse hvert år. I 2014 har 34 borgere indtil videre 

været i berøring med projektet heraf er 18 personer 

afsluttet i projektet, og af disse er 10 gået i uddannelse 

eller arbejde. 

ii. Håndholdt Indsats II (unge kontanthjælpsmodtagere og 

yngre udfaldstruede a-dagpengemodtagere). Der vil i en 

periode være et vist sammenfald mellem de unge, der er 

tilknyttet Håndholdt Indsats II og True North forløbet. 

Siden projektets start har 35 borgere været i berøring 
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med projektet. Målet er at 3 borgere ud af 20 kommer i 
job eller uddannelse. 

  

Mål 3: Langtidsledighed 

A. I 2015 ønsker Jobcentret at måle på andelen af langtidsledige på 

a-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Jobcentret er 

ved at undersøge, om den nye organisering af overvågningen af 

arbejdsmarkedet i de nye arbejdsmarkedskontorer fra 2015 vil 

levere prognoser for udviklingen i ledighedstallene, som 

jobcentret kan anvende i forbindelse med fastsættelse af 

realistiske måltal for nedgangen i ledigheden og nedgangen i 
andelen af langtidsledige. 

eller 

B. Projekt Hyppigere Samtaler: 

i. Hvis det i forbindelse med budgetforhandlingerne 

besluttes, at projekt Hyppigere Samtaler bevilges for en 

ny treårig periode og på et højere timeantal end hidtil, 

skal der udarbejdes måltal for hvor mange, der 

gennemfører forløbet, hvor mange der kommer i arbejde 

senest tre måneder efter afsluttet forløb 

ii. Oprindeligt var målet at deltagerne i projektet skulle 

komme 2 uger tidligere i arbejde end de ellers ville have 

gjort. Dette mål var fastsat på baggrund af erfaringer fra 

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. I 2014 har 

der været 36 borgere i berøring med projektet, af disse er 

24 borgere afsluttet i projektet. 15 af de afsluttede 

borgere er gået i job eller uddannelse senest 3 måneder 

efter afslutningen i projektet. 

  

Mål 4: Virksomhedsindsatsen 

A. Jobcentret ønsker at udarbejde måltal for antal 

virksomhedspraktikker og antal offentlige og private løntilskud. 

Hvis det som nævnt er muligt at få prognoser på 

ledighedsudviklingen skal der sættes et måltal, der viser med 

hvilken procentsats antallet af virksomhedspraktikker og 
løntilskudsjob kan øges med.  

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-09-2014 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede at der skal måles på følgende temaer i 

beskæftigelsesindsatsen: 
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Mål 1: Ungemålet – True North 

Mål 2: Langvarigt offentligt forsørgede – Håndholdt Indsats I og II.  

Mål 3: Langtidsledighed – Projekt Hyppigere Samtaler. 

Mål 4: Virksomhedsindsatse - antal virksomhedspraktikker og antal offentlige og private 

løntilskud samt Flexjob. 

  

Administrationen vender tilbage med forslag til konkrete måltal. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-09-2014   Side 9 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/10556 
Journalnr.:   15.00.00P05 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  23.09.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2014 

 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet et notat over udviklingen i jobcentrets målgrupper i 1. 

Kvartal 2014. 

 

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/Uddannelseshjælp 

 Forsikrede ledige 
 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 

  

Notatets hovedpointer er som følgende: 

  

  

Sygedagpenge: 

 Antallet af sygedagpenge er generelt steget i 1. Kvartal 2014 og 

ligger i marts 2014 på i alt 202 sager. 

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

stigende i 1. Kvartal og ligger i marts 2014 på 172 sager. 

 Antallet af sager med en varighed på over 52 uger har ligeledes 
været svagt stigende og udgør i marts 2014 35 sager. 

  

  

Kontanthjælp/uddannelseshjælp: 
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Kontanthjælpsreformen trådte i kraft d. 1.1.2014, hvilket b.la betyder nye 

målgrupper/visitering. Hertil kommer kontanthjælpsreformens skærpede krav til unge 

under 30 år om at tage en kompetencegivende uddannelse. Alle unge mellem 18-30 år, 

som ikke har en kompetencegivende uddannelse visiteres til uddannelseshjælp.  

  

Den nye kategorisering af målgrupperne betyder at der vil være tal og statistikker som ikke 

nødvendigvis vil kunne sammenlignes med året før. 

 Der har i 1. Kvartal været 69 henvendelser i alt hos Team 

Jobsøgning, hvilket omregnet på årsbasis vil svare til i alt 276 

borgere. 

 25 % af de borgere der har henvendt sig, er enten udeblevet fra 

aktivering eller fraflyttet kommunen. 19 % af borgerne er 

kommet i ordinær beskæftigelse, og 4 % er kommet videre i 

ordinære uddannelsesforløb. 

 Antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp ligger i 1. 

Kvartal nogenlunde stabilt og udgør i marts 2014, 281 borgere i 

alt. Borgere som er blevet omfattet af varighedsbegrænsningens 

indførelse og som modtager uddannelsesydelse tæller med i 

denne statistik. 

 Gruppen af borgere i alderen 18-30 år udgør i marts 2014, 100 i 

alt. En stor del af dem modtager, som følge af den nye 
kontanthjælpsreform, uddannelseshjælp. 

  

  

Forsikrede ledige: 

 Antallet af forsikrede ledige har været faldende i 1. Kvartal 2014, 

og udgør i marts 2014, 313 borgere i alt. 

 Antallet af dagpengemodtagere under 30 år har i 1. Kvartal 

været stabilt med ganske få udsving og udgør i marts 2014, 36 

borgere. 

 Antallet af dagpengemodtagere over 30 år har været faldende i 
1. Kvartal 2014 og udgør i marts 2014, 277 borgere i alt. 

  

Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse: 

 Antallet af personer som er omfattet af revalidering er 

nogenlunde stabilt og udgør i marts 2014, 29 personer i alt. 

 Antallet af personer på fleksjob er steget i 2013 hvilket er godt. 

Denne stigning fastholdes på et stabilt niveau i 1. kvartal 2014 og 

udgør i marts 2014, 111 personer. 

 Når antallet af fleksjob fastholdes på et relativt højt niveau kan 

det ses på antallet af personer som modtager ledighedsydelse. 

Antallet af personer på ledighedsydelse udgør i marts 2014, 34 

personer. 
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Bilag 
-    Udvikling af målgrupper i jobcentret 1. kvartal 2014 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-09-2014 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget bad om et oplæg på mulighederne for at udfordre grænsefladerne 

for, hvad Nyttejobindsatsen kan løfte af opgaver. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  
2 Åben Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 1833124 
2 Åben Beskæftigelseplan 2015. 1791557 
4 Åben Udvikling af målgrupper i jobcentret 1. kvartal 2014 1830421 
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Henrik Klitgaard (B) 
Formand 

______________________________________________  

Henrik Peulicke (C) 
Næstformand 

______________________________________________  

Anne Ehrenreich (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 23-09-2014 


