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Indledning
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget har i forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan
2019-2023 efterspurgt forbedringsforslag til styrkelse af indsatsen overfor sygemeldte og ledige borgere i
Tårnby kommune
Jobcenteret levere for nuværende en minimumsindsat for målgrupperne, hvilket indebærer:






Fastholdelse af serviceniveau og dermed normering i Sygedagpengeteam efter projektansættelser
o Der er her afsat midler til at samtalerne for dele af de sygemeldte borgere skal foregår på
virksomheden
o De afsatte midler erstatter midler fra STAR, der er derfor ikke tale om en intensiveret indsats
men en fastholdelse af indsatsen i 2017-2018
Anvendelsen af ISO på målgrupper langt fra beskæftigelse
o Indsatsen kører frem til og med 2020
Tværgående indsats for at undgå sagsbehandlerskifte når borgeren skifter mellem sygedagpenge og
a-dagpenge.
Fastholdelse af tidligere serviceniveau og dermed normering i Integrationsteam efter
projektansættelser er ophørt.
o De afsatte midler erstatter midler fra SIRI, der er derfor ikke tale om en intensiveret indsats
men en fastholdelse af indsatsen i 2017-2018

Forstærket indsats skal komme fra de ressourcer, der frigøres som følge af øget digitalisering af arbejdet i
Jobcentret. Der er administrativt truffet beslutning om, at Jobcentrets medarbejdere overgår til bærbare
PC’er i 2019, hvilket forventes at føre til en mere effektiv sagsbehandling. Der er ligeledes administrativt
truffet beslutning om anvendelse af digitale robotter til regningsbetaling i 2019. Når pågældende tiltag er
implementeret forventes det at frigøre medarbejderressourcer, der kan anvendes til at styrke indsatsen.
Jobcenteret er dog udfordret i forhold til rettidigheden på flere målgrupper, hvilket blandt andet er påpeget i
revisionsberetningen for 2017. Frigivne ressourcer fra digitalisering vil derfor indledningsvist blive anvendt til
at efterleve rettidigheden.
Yderligere frigivne ressourcer fra digitalisering anbefales investeret på Sygedagpengeområdet, da det er det
eneste område hvor Tårnby kommune ligger dårligere end både Region Hovedstaden og
landsgennemsnittet. Yderligere er det et område, hvor det økonomisk vil give en markant og hurtig effekt.

Forslag til forbedring til Unge


Forvaltningen fortsætter de nuværende initiativer og indsatser for at få de unge i job eller
uddannelse. Der etableres i 2019 et Ungecenter der vil give en styrket overgang fra ung til voksen.
Fremtidige forbedringer vil blive udarbejdet i det kommende Ungecenter.

Forslag til forbedring til Sygedagpenge




At der tilbydes Fast Track til sygemeldte i virksomheder der er samarbejder aktivt med Jobcenteret.
Det vil sige at der gøres en indsats der ligger over lovgivningens minimumskrav hurtigt i
sygdomsforløbet.
At der etableres indsats for sygemeldte over 12 uger. En indsats der ligger ud over lovgivningens
minimumskrav. Kan anvendes til Fast Track tidligere end ved 12 ugers ledighed.
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Forslag til forbedring til voksne med lang ledighed


Borgere tættest på arbejdsmarkedet prioriteres til en øget virksomhedsrettet indsats, de prioriterede
borgere aktiveres ud over lovgivningens minimumskrav. Kommer de ikke i arbejde under den
nuværende højkonjunktur er der en overhængende risiko for, at de aldrig kommer i job. Borgere
med udfordringer har svært ved selv at skaffe praktikpladser. Skal der hentes flere
virksomhedspraktikker til denne målgruppe kræver det flere virksomhedskonsulenter, da borgerne i
målgruppen har behov for en mere håndholdt indsats.

Forslag til forbedring på ledighedsydelse



Tårnby kommune har en lav andel af fleksjobs ansættelser. Kommunen kan derfor med fordel øge
sin andel af fleksjobs ansættelser. Der er en proces i gang.
At den virksomhedsrettet indsats styrkes. Borgerne der er visiteret til et lavt ugentligt timetal, har
ofte problemer med at gøre sig selv attraktive overfor fremtidige arbejdsgivere. En styrket indsats i
form af flere virksomhedskonsulenter vil kunne skabe yderligere resultater.

Forslag til forbedring til voksne med kort ledighed


At den virksomhedsrettet indsats styrkes, så borgerne aktiveres ud over lovgivningens
minimumskrav. For at undgå langtidsledighed kan den virksomhedsrettede indsats intensiveres.
Jobcenteret bruger de begrænsede ressourcer på at klæde borgerne på og motivere til jobsøgning
og dermed også virksomhedspraktikker. Der er derfor meget få ressourcer til at støtte med
specifikke virksomhedspraktikker.
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