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Afrapportering på det forpligtende samarbejde – delaftale 6
Beskæftigelse og Integration
Som følge af det forpligtende samarbejde varetager Tårnby kommune beskæftigelsesindsatsen i henhold til
følgende lovgivninger:
-

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om kompensation til handicappede i erhverv
Lov om aktiv socialpolitik
Lov om sygedagpenge
Lov om integration

I den beskæftigelsesrettede indsats skelnes der ikke mellem borgere i Tårnby kommune og Dragør
kommune. Alle borgere bliver behandlet ens i en sammenhængende indsats.
I Beskæftigelsesplanen 2016 blev der opstillet målsætninger med udgangspunkt i Beskæftigelsesministerens
mål. I nedenstående bliver de enkelte mål gennemgået:
Ministermål 1 Flere unge skal have en uddannelse.
Der var i 2016 fokus på at nedbringe antallet af unge ydelsesmodtagere gennem en tidlig og intensiv indsats.
Indsatsen blev iværksat ved et ugentlig stormøde for alle nytilmeldte unge. Dertil kommer anvendelsen af
nytteaktivering i form af virksomhedspraktikker.
Der blev ikke opstillet et resultatkrav for dette ministermål, men som det fremgår af nedenstående oversigt
fra Jobindsats er antallet af unge ydelsesmodtagere i Dragør faldet med 7 fuldtidpersoner fra 2015 til 2016.

Jobindsats.dk
Dragør
2015
2016

Antal personer
60
52

Gnsn. varighed, uger
27,9
25,4

Antal fuldtidspersoner
32
25

Ministermål 2 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a.
gennem styrket tværfaglig indsats
I 2016 er indsatsen i rehabiliteringsteamet blevet evalueret og på baggrund af dette er der foretaget en
strømlining af arbejdsgange og brugen af lægefaglig sparring, så denne er blevet mere effektiv. Der har
været fokus på virksomhedsrettet aktivering, da dette har god effekt for netop udsatte borgere. I årets sidste
3 måneder fik jobcentret puljemidler fra STAR til at iværksætte en virksomhedsrettet indsats for
ressourceforløbsborgere.
I forhold til sygedagpenge har der været fokus på den tidlige indsats, samt at fastholde den sygemeldte på
arbejdspladsen.
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Resultatkrav 1. Andelen af delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere skal udgøre mere end 15 % af de
sygemeldte
I 2016 var andelen af delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere i Dragør 15,2 %.
Resultatkrav 2 For alle voksne aktivitetsparate udarbejdes en kvalificeret ”Min plan” for tilbagevenden til
selvforsørgelse eller beskæftigelse på særlige vilkår.
Der er indført en systematisk inddeling af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ud fra kriterier som sætter
retning for indsatsen. De aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er inddelt i følgende:
-

Borgere hvor de forventes at de kan gå i arbejde indenfor 1 år
Borgere med komplekse problemstillinger og hvor det endnu er uklart om de skal forelægges
rehabiliteringsteam eller kan komme i ordinær beskæftigelse
Borgere der skal foreligges rehabiliteringsteam.

Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes
Der har i 2016 været fokus på at forebygge langtidsledighed gennem en tidlig indsats med hyppige samtaler
og virksomhedsrettet aktivering har været omdrejningspunktet. Dette har resulteret i en nedbringelse af
antallet af ledige, men også et mindre fald i den gennemsnitlige varighed.

adagpenge
Dragør

2015
2016

Antal
personer
451
399

Gnsn. varighed, uger

Antal fuldtidspersoner
16,2
16,0

141
123

For jobparate kontanthjælpsmodtagere har der foruden den tidlige indsats været en særlig indsats i
samarbejde med anden aktør for ledige med mere end et års ledighed. For jobparate
kontanthjælpsmodtagere er antallet af fuldtidspersoner og den gennemsnitlige varighed faldet.

Kontanthjælp jobparat
Dragør
2015
2016

Antal personer Gnsn. varighed, uger
58
33,7
65
26,6

Antal fuldtidspersoner
37
33

Det samlede antal langtidsledige er faldet fra 63 personer i december 2015 til 41 personer i december 2016.
Langtidsledige i jobparate som har været ledige i 80 % af tiden indenfor de seneste 52 uger.

Dragør

Jan 2015
Dec 2015
Jan 2016
Dec 2016

Antal langtidsledige
personer
Antal bruttoledige
(ministermål)
personer
78
238
63
193
65
201
41
176

Andel langtidsledige personer ift.
bruttoledige personer
32,8
32,6
32,3
23,3

Ministermål 4 Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes
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Virksomhedsservice arbejder med jobparate kontanthjælpsmodtagere og a-dagpenge, uddannelsesparate
unge og modtagere af ledighedsydelse. Der er i indsatserne fokus på rekruttering til ordinære job, fleksjob
uddannelse, løntilskud, praktikker og nytteaktivering.
I november måned deltog Virksomhedsservice på et gå-hjem-møde arrangeret af Dragør erhverv og Dragør
kommune. På mødet fortalte Virksomhedsservice om jobcentrets tilbud til virksomheder og om hvilke
brancher hovedparten af ledige Dragør borgere søger job indenfor.

Lokalmål 1 Borgere skal have mere indflydelse i eget sagsforløb
Det er lovpligtigt at modtagere af a-dagpenge selv skal booke deres samtaler i jobcentret. Dette lovkrav er
implementeret. Mulighed for at booke samtaler for andre målgrupper er ikke implementeret i 2016, men
forventes udvidet til jobparate kontanthjælpsmodtagere i 2017.
Lokalmål 2 sygemeldte borgere skal støttes og opmuntres til at fastholde deres tilknytning til
arbejdspladsen
Resultatmål 2: Bevare et stabilt niveau i antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger i forhold til 2015.
I december 2015 var der 18 sygedagpengeforløb over 52 uger. I januar 2016 var der 20 sygedagpengeforløb
med mere end 52 ugers ledighed. I december 2016 var dette faldet til 18 sygedagpengeforløb over 52 uger.
Indsatsen for sygedagpengemodtagere har været som beskrevet i ministermål 2. Dertil kommer at indsatsen
for sygedagpenge og jobafklaringsforløb sammenlagt fik tilført to medarbejdere, som følge af en mindre
omorganisering i jobcentret.
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