Bilag 9 - Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget
Udvalg

Type

Overskrift

Kort beskrivelse

Forventet
politisk
behandling

Status

Fremdrift

Status 3. FR

Farve

2020

2021

2022

2023

AUU

1. Tekst

Temamøde om indsatsen for
borgere på kanten af
arbejdsmarkedet

Som led i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets
opfølgning på indsatsen for borgere på kanten af
arbejdsmarkedet vil der i 2020 blive afholdt et
temamøde med henblik på at give udvalget et
sammenhængende overblik over Frederiksberg
Kommunes tilgang og indsats for sygemeldte
frederiksbergborgere, der modtager sygedagpenge
eller er i jobafklaringsforløb, herunder et overblik over
lovgrundlaget for og kommunens anvendelse af
sundhedsfaglig rådgivning på beskæftigelsesområdet.

AUU Feb. 2020

Gennemført

Følger tidsplan

Temamøde er gennemført den 6. februar 2020. Udfaldet Grøn
af temamødet var, at udvalget blev orienteret om
myndighed- og beskæftigelsesindsatser.
Endvidere blev Manual for dialog og indsatser i
konfliktfyldte sager præsenteret. Denne manual gik videre
til redegørelsen som indsats.

AUU

2. Udvidelse

B2018 Bedre sammenhænge i Bugetpartierne prioriterede de unge på Frederiksberg Skal ikke
ungeindsatsen
ved at arbejde for, at så mange unge som muligt får en behandles politisk
uddannelse og kommer i job. Målet er at udvikle
ungeområdet med fokus på en mere integreret,
sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

Igangsat

Følger tidsplan

I projektperioden er der i gangsat en række projekter på
Grøn
tværs af SSA og BUO, der har arbejdet med at udvikle
den fælleskommunale ungeindsats. De resterende midler
blev anvist som modgående initiativer til det forventede
merforbrug.

362

AUU

3. Effektvisering

Fokus på borgere og effekt Der er vedtaget ny lovgivning om en fælleskommunale Skal ikke
Dataunderstøttede
ungeindsats, hvor kommunerne får det fulde ansvar for behandles politisk
arbejdsgange på ungeområdet at sikre at de unge får en ungdomsuddannelse og/eller
er i arbejde. Det betyder blandt andet, at de unge skal
have en fast kontaktperson i kommunen, at der
kommer skærpet krav til vejledningen af de unge, samt
at der etableres en nye Forberedende
Grunduddannelse (FGU), som samler alle tidligere
tilbud. Dette øger kravet til vejledning og hermed til nye
arbejdsgange. Brugen af data skal sikre, at
vejledningsindsatsen kan fortsætte på samme høje
niveau, samt leve op til nye krav uden at det går ud
over indsatsen over for de unge.

Igangsat

Følger tidsplan

Projektet er igangsat og nyt system til dataunderstøttelse
er tilvejebragt og systemet er i drift.
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AUU

3. Effektvisering

Flere borgere i arbejde Effektiv styring af
forsørgelsesydelser

Med afsæt i "Job i Fokus"-strategien tager kommunens Skal ikke
beskæftigelsesrettede indsatser i højere grad afsæt i
behandles politisk
virksomhedernes efterspørgsel, så der hurtigst muligt
kan skabes et reelt job til borgeren, hvilket reducerer
udgifterne til overførsler til borgerne.

Igangsat

Følger tidsplan

Projektet er igangsat og der arbejdes med afsæt i job-ifokus strategien med at sikre, at flest mulige borgere har
en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Grøn
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AUU

3. Effektvisering

B 2019 Investering i
ledighedsydelsesmodtagere

Partierne er også enige om at investere i en
kandidatbank for at hjælpe ledige fleksjobvisiterede til
hurtigere at finde et fleksjob.

Forventet regnskab Igangsat

Følger tidsplan

Kandidatbank er købt og borgere bliver løbende oprettet i Grøn
denne og der er god effekt ved projektet. Projektet følger
tidsplanen.
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