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ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen
Sagsnr.:
Tema
Sagsbeskrivelse
Administrationens
forslag
Bilag

-

Fraværende

Ingen

Nej
_________________________________________________________
Beslutning Erhvervs- Ingen bemærkninger
og
Beskæftigelsesudvalget
2014-2017 den 09-112016
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2. Meddelelser
Sagsnr.:
-

Punkttype
Tema

Orientering
•
Ifølge Erhvervspolitikken skal der være et årligt
temamøde med lokale håndværkere. Temamødet
planlægges til den 30. november 2016, kl. 16-17.30
•

Sagsbeskrivelse
Administrationens
forslag
Afledte konsekvenser
Økonomi og
finansiering
Dialog/høring
Bilag

-

Fraværende

Ingen

Allerød Kommune lægger i november lokaler til fire
workshops for iværksættere. Her kan iværksættere fra
hele regionen for hjælp til økonomisk
virksomhedsledelse. Det sker som en del af kommunens
samarbejde med Hovedstadens Iværksætterprogram i
regi af Iværksætterhuset. Samtlige workshops er fuldt
booket. Ved det første møde den 9.november deltager
formand for udvalget, Klaus Fisker, og byder
velkommen til rækken af workshops.

-

Nej
_________________________________________________________
Beslutning Erhvervs- Orientering taget til efterretning
og
Beskæftigelsesudvalget
2014-2017 den 09-112016
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3. Udpegning af Frikommuner
Sagsnr.: 16/5778
Punkttype
Tema

Sagsbeskrivelse

Orientering
Sundheds- og Velfærdsudvalget, Børn- og Skoleudvalget, Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og byrådet orienteres
om udvælgelse af frikommunenetværk for de kommende 4 år.
På mødet den 26. maj 2016 vedtog byrådet, at Allerød Kommune
indgår i netværksansøgninger i regi af Social og Indenrigsministeriets
frikommune program under temaerne:
”Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger,
region og kommune”
Og
”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”
Social- og Indenrigsministeriet har nu vurderet ansøgningerne og har i
en skrivelse til borgmesteren meddelt, at ansøgning om
frikommunenetværk med titlen ”Den sunde borger – tættere
samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune” ikke er
imødekommet – mens ”En plan for en sammenhængende indsats
sammen med borgeren” er udpeget som frikommunenetværk.
Under temaet på den godkendte ansøgning arbejdes med tre
målgrupper; unge, familier og voksne. Inden for disse vil der blive
udviklet en række specifikke forsøg. Fælles for forsøgene er, at de
handler om at give kommunerne bedre muligheder for at tilrettelægge
sammenhængende borgerforløb på tværs af myndighedsområder.
Borgere med komplekse eller sammensatte problemer kan ikke altid få
den hjælp, de har brug for eller krav på fra ét enkelt
myndighedsområde. De modtager derfor flere typer af indsatser og
ydelser fra forskellige dele af den kommunale organisation. En
væsentlig del af forklaringen på dette er den sektoropdelte lovgivning,
som fokuserer på enkelte aspekter af borgerens samlede liv.
Lovgivningen om offentlig støtte til ledige, syge eller socialt
udfordrede borgere er højt specialiseret og de enkelte fagområder er
typisk reguleret i specialiserede og opdelte regelsæt. Konsekvensen af
disse lovgivningsmæssigt bundne rammer kan være, at hjælp og støtte
sker sektoropdelt og uden sammenhæng i indsatsen for og med den
enkelte borger.
Social- og Indenrigsministeriet har modtaget 43
frikommuneansøgninger, og det samlede ansøgerfelt har budt på
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mange kvalificerede ansøgninger. Der er udpeget 8
frikommunenetværk i alt.
Nu indledes næste trin i processen, hvor de temaer, der er beskrevet i
den udpegede netværksansøgning, skal konkretiseres i egentlige
forsøgsansøgninger.
Forvaltningen indleder derfor samarbejde med de 8 øvrige kommuner i
netværket om ”En sammenhængende indsats sammen med borgeren”
om forsøgsansøgninger med udgangspunkt i de konkrete forsøg, der
agtes gennemført i regi af netværket. Det er i den forbindelse, at der
søges om paragraffritagelse fra forskellige love i forsøgsperioden.
Netværket agter at søge midler fra fonde og puljer med henblik på at
kunne understøtte frikommuneforsøgene.
De konkrete ansøgninger om forsøg med
paragraffritagelse fremlægges for udvalgene, i den
periode frikommunenetværkene kører. Der vil være
mulighed for at påbegynde nye forsøg flere gange
undervejs. Hver enkelt forsøg skal godkendes i
ministeriet.
Forvaltningen foreslår, at orientering om udpegning af frikommuner
Administrationens
tages til efterretning
forslag
Afledte konsekvenser Økonomi og
finansiering
Nej
Bilag
_________________________________________________________
Beslutning Børn- og Udvalget tog orienteringen til efterretning
Skoleudvalget 20142017 den 01-11-2016
Beslutning Sundheds- Udvalget tog orienteringen til efterretning.
og Velfærdsudvalget
2014-2017 den 02-11- Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.
2016
Beslutning Erhvervs- Orientering taget til efterretning.
og
Beskæftigelsesudvalget
2014-2017 den 09-112016
Fraværende

Ingen
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4. Stillingtagen til mulige projekter i ReVUS handlingsplan 2017-18
Sagsnr.: 16/12707
Punkttype
Tema

Beslutning.
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er en lovbunden
opgave, som vedtages af regionsrådet med inddragelse af Vækstforum.
Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden vedtog i september
2015 den regionale vækst- og udviklingsstrategi ”Copenhagen – hele
Danmarks hovedstad”.

Sagsbeskrivelse

Udvalgene anmodes om at tage stilling til Allerød Kommunes evt.
deltagelse i de foreslåede fyrtårnsprojekter i den kommende
handlingsplan for realisering af strategien.
Kommunerne var involveret i arbejdet med ReVUS, og strategien blev
drøftet i bl.a. K29, KKR og KKU. Desuden var der en formel
høringsproces, hvor kommunerne spillede ind med ca. 140 forslag.
Regionsrådet har afsat 40 mio. kr. årligt fra 2015-2018 til
igangsættelse af projekter i relation til strategien.
Puljen fra 2017 og 2018 skal nu udmøntes med en ny 2-årig
handlingsplan for ReVUS, der vil sætte rammerne for, hvilke af de
resterende initiativer i ReVUS, som skal prioriteres og igangsættes i
løbet af de kommende to år. Forslag til temaer til handlingsplan har i
august og september været drøftet i K29, KKR Hovedstaden,
Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet.
Region Hovedstaden har med udgangspunkt i de forslag, der blev
indmeldt i forbindelse med høringen af strategien i 2015, udarbejdet
forslag til fyrtårne for den kommende handlingsplan. Der er fokus på
indsatser, der understøtter Greater Copenhagen og adresserer regionale
udfordringer inden for temaerne: sund, grøn, kreativ og smart vækst
samt effektiv og bæredygtig mobilitet og kompetent arbejdskraft.
Forslagene til fyrtårne har i perioden juni til august været drøftet på
forvaltningsniveau. Dette har bl.a. betydet, at der er indarbejdet nyt
forslag om digital infrastruktur. Region Hovedstaden peger på den
baggrund på følgende forslag til 10 fyrtårnstemaer.
1. Trafikplan for hovedstadsregionen
2. Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem
uddannelse, erhverv og beskæftigelse
3. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter
4. Sund Vækst via banebrydende teknologier – en langsigtet
investering i både bedre behandlinger og nye arbejdspladser
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5. Living Lab for klimatilpasning
6. Ressourceeffektivitet – på vej mod en cirkulær økonomi
7. Madfællesskabet
8. Smart Greater Copenhagen
9. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen
10. Smart vækst gennem materialeinnovation – Greater Copenhagen
som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger.
Nærmere beskrivelser af de 10 fyrtårnsprojekter fremgår af vedlagte
bilag.
I Vækstforum Hovedstaden er det besluttet, at der arbejdes videre med
alle 10 fyrtårne, men hvis den kommende proces viser, at ingen af de
centrale parter har interesse i et fyrtårn, vil det udgå af
handlingsplanen.
Handlingsplanen for 2017-18 forventes fremlagt til godkendelse i
Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet i december 2016 med
tilkendegivelser fra kommuner og region i forhold til deltagelse i
projekterne. Kommunen vil som deltager skulle godkende de endelige
projektbeskrivelser for de projekter, kommunen deltager i.

Administrationens
forslag

Forvaltningen har foretaget en vurdering af potentialet for Allerød
Kommunes deltagelse i de 10 mulige fyrtårnsprojekter. Forvaltningen
anbefaler, at udvalgene tager stilling til de fyrtårnsprojekter, der retter
sig mod udvalgenes respektive områder.
Forvaltningen foreslår:
Klima- og Miljøudvalget:
At udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød
Kommune evt. deltager i
Fyrtårnsprojekt 5; Living Lab for klimatilpasning samt
Fyrtårnsprojekt 6; Ressourceeffektivitet – på vej mod cirkulær
økonomi
Teknik- og Planudvalget:
At udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød
Kommune evt. deltager i
Fyrtårnsprojekt 1; Trafikplan
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
At udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød
Kommune evt. deltager i
Fyrtårnsprojekt 2; Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem
samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse

Bilag

At udvalget anbefaler en sammentænkning af projektet med projekt 3;
Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter.
Forslag til Fyrtårne KKR
_________________________________________________________
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Beslutning Klima- og Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i
Miljøudvalget 2014- Økonomiudvalget og byrådet.
2017 den 24-10-2016
Beslutning Teknik- og Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, og foreslår at byrådet i
foråret 2018 orienteres om status på fyrtårnsprojekterne.
Planudvalget 20142017 den 08-11-2016
Beslutning Erhvervs- Udvalget indstiller forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg
og byråd.
og
Beskæftigelsesudvalget
2014-2017 den 09-112016
Fraværende

Ingen
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5. Status på implementering af kontanthjælpsloft
Sagsnr.: 16/10806
Punkttype
Tema

Sagsbeskrivelse

Orientering
Den nye lovgivning om kontanthjælpsloft, som udmønter aftalen om et
kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde, trådte i kraft
pr. 1. april 2016, med virkning fra 1. oktober 2016.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker en status på
implementeringen.
Med kontanthjælpsloftet bliver der lagt et loft over, hvor meget en
kontanthjælpsmodtager kan modtage i offentlige ydelser. Loftet gælder
for alle - det vil sige både personer, der allerede modtager
integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, og personer,
der ansøger om hjælp efter lovens ikrafttræden. De ydelser, som
samlet set ikke kan overstige loftet, omfatter integrationsydelse,
uddannelseshjælp og kontanthjælp (herunder aktivitets-, barsels-, og
bidragstillæg), særlig støtte og boligstøtte. Loftet omfatter således ikke
tilskud til daginstitutionsbetaling, børne- og ungeydelse, børnetilskud
mv.
Loftet for den enkelte modtager af integrationsydelse,
uddannelseshjælp eller kontanthjælp afhænger af, hvilken ydelsessats
personen indplaceres på, og af den familietype, personen tilhører (gift,
samlevende, enlig og forsørger eller ikke-forsørger). Lofterne
fastsættes ens for personer, der tilhører samme familietype, uanset den
enkelte persons individuelle forhold.
For enkelte grupper af borgere gælder der, at boligstøtte og særlig
støtte ikke indgår i borgerens kontanthjælpsloftsberegninger. Det
drejer sig om borgere, der er bevilget boligstøtte efter reglerne for
bevægelseshæmmede, modtagere af døgnhjælp mv. Endvidere gælder
det borgere, som kommunen har visiteret til en særlig bolig på grund
af fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse, og hvor kommunen
har anvist en bolig, som nævnt i boligstøtteloven § 14, stk. 6, (eks.
almen ældrebolig).
Det er ikke udbetaling af forsørgelsesydelser som reduceres som følge
af kontanthjælpsloftet, men alene udbetalingen af øvrige ydelser som
varetages af Udbetaling Danmark. Der har derfor været et tæt
samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark i forhold til
vejledning af borgeren og indberetninger af oplysninger, der danner
baggrund for udbetalingen af øvrige ydelser. Allerød Kommune har
skriftligt vejledt alle borgere om virkningen af kontanthjælpsloftet før
den 1. juli 2016, truffet afgørelse om modtageren af ydelsen skal
betragtes som samlevende eller enlig i forhold til kontanthjælpsloftet,
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mens Udbetaling Danmark har gennemført den foreløbige
loftsberegning.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har medio september
2016udarbejdet en foreløbig opgørelse der viser at Allerød Kommune
har 33 personer som vil få foretaget en foreløbig reduktion af deres
boligstøtte og/eller særlige støtte som følge af kontanthjælpsloftet. Der
findes pt. ingen oversigter over reduktionernes størrelse, men de må
formodes at være i størrelsesordenen 1.000 til 4.000 kr. om måneden.
Antallet af personer, som i sidste ende vil have fået deres boligstøtte
eller særlig støtte for oktober reduceret som følge af loftet, vil tidligst
kunne opgøres mere præcist efter medio november, hvor
loftsreduktionen for oktober måned beregnes på ny på grundlag af bl.a.
den faktisk udbetalte kontanthjælp for oktober, værdien af timefradrag
mv.
Hjælp til udsættelsestruede.
Kommunerne er opmærksomme på at kontanthjælpsloftet kan øge
antallet af udsættelsestruede borgere, og har jf. retssikkerhedslovens §
5a en særlig forpligtelse til at rådgive og vejlede borgere, der er i risiko
for at blive sat ud af deres lejebolig.
Boligorganisationen har efter almenlejelovens § 92 pligt til skriftligt at
underrette kommunen senest samtidig med, at sagen oversendes til
advokat eller fogedret. Når kommunen modtager underretningen, skal
den berørte lejer oplyses om muligheden for at kontakte kommunen
for at få rådgivning og anden hjælp.
Hvis borgeren giver sit samtykke til det, kan kommunen underrette
boligorganisationen om, at der ydes hjælp til borgeren efter den sociale
lovgivning. Dermed får boligorganisationen mulighed for at stoppe en
eventuel sag i fogedretten.
Er det en børnefamilie, der er udsættelsestruet, eller en person med
særligt behov for hjælp, fx en psykisk syg, har kommunen pligt til
straks efter underretningen fra boligselskabet at behandle spørgsmålet
om behovet for hjælp med henblik på at undgå udsættelsen. Her skal
kommunen ikke afvente, at borgeren selv henvender sig. I forhold til
børnefamilier skal kommunen også vurdere, om udsættelsen er tegn
på, at der er andre problemer i familien, som kan give anledning til at
iværksætte hjælp efter servicelovens regler om særlig støtte til børn og
unge. Der kan også være behov for konkret rådgivning til familien.
Afgørelsen om hjælp skal ske på baggrund af en helhedsvurdering af,
hvilke muligheder kommunen har for at hjælpe den udsættelsestruede
person eller familie. Efter retssikkerhedslovens § 5 skal kommunen
også være opmærksom på, om der er mulighed for at søge hjælp efter
anden lovgivning, herunder muligheden for at anvise en anden
passende bolig, som kommunen har anvisningsret til efter
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Dialog/høring
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almenboliglovens bestemmelser.
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning
-

Personer-beroert-af-kontanthjaelpsloftet.pdf
Faktaark_KT_loft_A4
_________________________________________________________
Beslutning Erhvervs- Orientering taget til efterretning
og
Beskæftigelsesudvalget
2014-2017 den 09-112016
Fraværende

Ingen
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6. Status på implementering af 225-timers regel.
Sagsnr.: 16/10806
Punkttype
Tema

Orientering
225-timers reglen er et led i udmøntningen af regeringens Jobreform
fase I, hvor der er intensionen, at det skal kunne betale sig at arbejde.
225-timers-reglen indebærer, at kontanthjælpsmodtagere, der kan, skal
arbejde mindst 225 timer inden for et år for at fastholde retten til den
fulde kontanthjælp. Kravet skal understøtte, at
kontanthjælpsmodtagere løbende har incitament til at bibeholde en
tilknytning til arbejdsmarkedet.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har den 11. maj 2016 behandlet
en sag om implementering af Jobreform Fase 1, og der foreligger nu
en status for, hvor mange borgere der bliver berørt af ændringerne.

Sagsbeskrivelse
225-timers reglen trådte i kraft pr. 1. trådte i kraft 1. april 2016, dog
således at der for perioden 1. april 2016 og frem til 31. marts 2017
gælder følgende overgangsordning:




Kommunen kan tidligst pr. 1. oktober 2016
lade hjælpen nedsætte eller bortfalde som
følge af 225-timersreglen.
I perioden fra 1. oktober 2016 til den 31.
marts 2017 nedsættes eller bortfalder
hjælpen, hvis ægteparret eller den ugifte
person har modtaget hjælp i sammenlagt et
år indenfor 3 år, og de ikke har haft 113
timers ordinært og ustøttet arbejde inden
for de seneste 6 kalendermåneder.

Ultimo oktober 2016 er 72 borgere blevet partshørt om antallet af
arbejdstimer. Der er truffet afgørelse i 53 sager og 30 personer har fået
nedsat hjælpen.
225-timers reglen omfatter modtagere af uddannelseshjælp,
kontanthjælp og integrations-ydelse, og betyder, at begge ægtefæller i
et ægtepar og ugifte personer - når parret eller personen har modtaget
kontanthjælp i sammenlagt 1 år inden for 3 år – skal dokumentere, at
de har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de
seneste 12 kalendermåneder. Hvis de pågældende ikke opfylder
arbejdskravet på 225 timers ordinært ustøttet arbejde, medfører det, at
hjælpen bortfalder eller reduceres.
Det er forudsat, at følgende grupper ikke er omfattet af 225 timers
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reglen:




Personer med en så begrænset arbejdsevne,
at kommunen ud fra et konkret skøn
vurderer, at de pågældende ikke på
nuværende tidspunkt vil kunne arbejde på
det ordinære arbejdsmarked. Det må
forventes, at en stor andel af de personer,
der er vurderet som aktivitetsparate, vil
være omfattet af undtagelsen. Omvendt må
det forventes, at alle jobparate og de fleste
uddannelsesparate vil være omfattet af
225-timerskravet.
Personer, der modtager integrationsydelse,
uddannelseshjælp eller kontanthjælp, hvor
kommunen sammen med borgeren er
påbegyndt udfyldelse af den forberedende
del af rehabiliteringsplanen med henblik på
forelæggelse for rehabiliteringsteamet
forud for en afgørelse om visitation til
ressourceforløb, fleksjob eller
førtidspension.

Kommunen skal vurderer, om den pågældende borger aktuelt har
ressourcer, der gør vedkommende i stand til at arbejde i 225 timer
inden for 12 måneder. Det afgørende for vurderingen er ikke, om der
aktuelt er adgang til sådan beskæftigelse, men om borgeren ville kunne
påtages sig et job.
I Allerød Kommune er 116 borgere ud af 328 borgere i målgruppen
fritaget for 225-timers reglen under henvisning til ovenstående
fritagelsesbestemmelser.
Forud for rådighedsvurderingen efter de nye regler skal kommunen i
god tid sende et varslingsbrev til de ægtefæller og ugifte personer, der
står for at blive omfattet af 225-timersreglen. Brevet skal følges op i
forbindelse med de følgende samtaler i jobcenteret.
For personer, der er i risiko for at blive omfattet af 225-timersreglen,
skal kommunen være særlig opmærksom på at støtte borgeren i at få
fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder sikre, at borgeren får den
nødvendige hjælp til at finde mulige arbejdsgivere og søge job. I den
forbindelse har kommunen mulighed for at tilbyde borgeren en særlig
jobformidler, give tilbud om mentorstøtte mv.
Konsekvenser for ægtepar
For ægtefæller gælder, at hvis den ene ægtefælle ikke opfylder kravet
om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, bortfalder hjælpen til
denne ægtefælle.
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Hvis ingen af ægtefællerne opfylder betingelsen om 225 timers
ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder,
udbetales der fortsat hjælp til den af ægtefællerne, der er tættest på
arbejdsmarkedet. Kommunen skal vurdere, hvilken af ægtefællerne,
der er tættest på arbejdsmarkedet, og som fortsat skal have udbetalt
hjælp. I denne vurdering kan det tillægges vægt, hvor længe den
pågældende har været ledig, og hvilke beskæftigelsesfremmende
foranstaltninger den pågældende har deltaget i.
I alle situationer skal ægteparret modtage et beløb, der tilsammen
svarer til én voksensats.
Der vil ikke kunne udbetales særlig støtte, men der vil ske
genberegning af boligstøtten og der vil i særlige tilfælde kunne ydes
hjælp til enkeltudgifter efter kapitel 10 i aktivloven.
Konsekvenser for enlige
Ugifte personer der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp på
voksensats for henholdsvis forsørgere og ikke-forsørgere, vil få
reduceret hjælpen med 1.000 kr. pr. måned, hvis de ikke opfylder
kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde.
Jobparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år og
uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år, vil få reduceret hjælpen med
500 kr. pr. måned, hvis de ikke opfylder kravet om 225 timers
ordinært og ustøttet arbejde.
Ugifte personer, der modtager uddannelseshjælp på SU-niveau, eller
som modtager integrationsydelse, får ikke reduceret hjælpen.

Administrationens
forslag
Afledte konsekvenser
Økonomi og
finansiering
Dialog/høring
Bilag

Reduktionen af hjælpen for ugifte personer som følge af 225timersreglen kan ikke blive kompenseret ved en forhøjelse af særlig
støtte eller boligstøtte.
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning
-

Faktaark_225 timersreglen_A4_final pdf.pdf
_________________________________________________________
Beslutning Erhvervs- Orientering taget til efterretning
og
Beskæftigelsesudvalget
2014-2017 den 09-112016
Fraværende

Ingen
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7. Puljeansøgning Brancheorienteret forløb et tværfagligt projekt
Sagsnr.: 16/13343
Punkttype
Tema

Sagsbeskrivelse

Beslutning
Der er i satspuljeaftalen for 2016 afsat 5,8 mio. kr. til udbredelse af en
brancheorienteret tilgang, som skal styrke kommunernes
virksomhedsrettede indsats og sikre et løft i beskæftigelsen blandt
flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande. De udmeldte midler
til en virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for
flygtninge og indvandrere er afsat i en ansøgningspulje, hvorfra 10-12
udvalgte kommuner kan opnå støtte til at implementere et
brancheorienteret koncept med udgangspunkt i erfaringerne fra bl.a.
Vejle Kommune, hvor man har haft succes med at benytte en
brancheorienteret tilgang, hvor flygtninge og indvandrere bibringes
kompetencer inden for brancher med gode jobmuligheder i
lokalområdet.
Allerød Kommune ønsker i samarbejde med Hillerød Kommune,
Frederikssund Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune og
Hørsholm Kommune at søge 3,8 mio. kr. fra puljen til iværksættelse af
et projekt, hvor formålet er at løfte beskæftigelsesgraden blandt
nyankomne flygtninge og familiesammenførte i et tværkommunalt
samarbejde.
Kommunerne ønsker at sikre en målrettet og koordineret
integrationsindsats, der kombinerer danskundervisning og
brancheorienterede forløb i samarbejde med lokale virksomheder ved
at implementere Branchepakker som det centrale koncept for den
beskæftigelsesrettede integrationsindsats.
Branchepakkekonceptet tager afsæt i arbejdsmarkedets krav og
virksomhedernes rekrutteringsbehov. Branchepakkekonceptet
målretter den sproglige og branchefaglige opkvalificering af flygtninge
og familiesammenførte mod udvalgte delbrancher, hvor der er gode
jobmuligheder, og hvor der er relativt lave indgangsforudsætninger til
ufaglært arbejde, set ift. sprog, uddannelse og arbejdsmarkedserfaring.
Den branchefaglige opkvalificering foregår i tæt samarbejde med
lokale virksomheder via målrettede virksomhedsforløb, hvori der
fokuseres på konkrete opkvalificeringsmål for borgeren.
Der vil blive fokuseret på fire udvalgte brancher, hvor der
erfaringsmæssigt er mange jobåbninger. Det kunne eksempelvis være
handel, pleje/omsorg, bygge/anlæg, hotel/restauration, rengøring,
transport eller plast- og betonindustri.
Hovedformålet med implementering af branchepakkekonceptet er at
sikre, at en væsentlig større andel af den primære målgruppe er i
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ordinært arbejde eller uddannelse (selvforsørgelse) et år efter
ankomsten til de deltagende kommuner, end det er tilfældet i dag.
Konkret forventes det, at andelen af flygtninge og familiesammenførte,
der opnår ordinær beskæftigelse eller uddannelse inden et år efter
ankomst til kommunerne, fordobles et år efter, at indsatsen er
implementeret.
Projektets forventes at dække 70-80 % af den samlede gruppe af
flygtninge og familiesammenførte i kommunerne.
Sprogcenter Nordsjælland har en central rolle i projektet som udbyder
af danskundervisningen og i udviklingen og tilrettelæggelsen af en
fleksibel og målrettet sprogundervisning, der er tilpasset
branchepakkekonceptet.
Kommunerne ønsker at ønsker at indgå et samarbejde med Foreningen
Nydansker og LG Insight, der skal understøtte udvikling og tilpasning
af branchepakkekonceptet til de lokale forhold i Nordsjælland og
virksomhedssamarbejdet i kommunerne.
Den forventede projektperiode løber fra 1. januar 2017 til 30. juni
2018. Herefter vil Branchepakkekonceptet være forankret og indgå
som en del af den daglige drift i de deltagende kommuner.
Hillerød Kommune påtager sig opgaven som tilskudsansvarlig for
projektet på vegne af de deltagende kommuner.
Forvaltningen vurderer, at projektet understøtter intensionerne i
Allerød Kommunes Strategi for modtagelse og integration. Ligeledes
ses indsatserne at være i tråd med kommissoriet og indsatsmålene for
det tværkommunale samarbejde ”Nordsjællands Rekrutterings
Service”.
Forvaltningen foreslår, at ansøgningen godkendes.

Administrationens
forslag
Afledte konsekvenser Projektet finansieres af puljemidler via Styrelsen for International
Økonomi og
Rekruttering og Integration. Allerød Kommune vil modtage 0,1 mio.
finansiering
kr. til aflønning af projektmedarbejder.
Der stilles krav om politisk godkendelse. Ved fælles kommunalt
Dialog/høring
projekt er der krav om politisk godkendelse i alle kommuner.
Tværkommunal ansøgning.pdf
Bilag
Budgetskema.pdf
_________________________________________________________
Beslutning Erhvervs- Forvaltningens indstilling godkendt
og
Beskæftigelsesudvalget
2014-2017 den 09-112016
Fraværende

Ingen
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8. Sag fra Rasmus Keis
Sagsnr.: 16/13396
Punkttype
Tema
Sagsbeskrivelse

Beslutning
Rasmus Keis har i har i mail af 25. oktober 2016 anmodet om at få
følgende sag på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets dagsorden.
Det forlyder, at Udbetaling Danmarks principper for beregning
herunder både deres faktiske beregningsmodeller og metoder
(kontanthjælpsloft, 225-timers regel og fleksjobberegning) ikke er spor
optimale, hvis man er ansat som timelønnet/14-dages lønnet.
Konkret at timelønnede i en række tilfælde er økonomisk ringere
stillet, fordi beregningsmodellerne kun er lagt an på
funktionærlønnede. Yderligere manglende gennemsigtighed og
ensartethed i udbetalingerne for de timelønnede og dermed er det
håbløst at have styr på økonomien - og på hvad der kommer ind hver
måned.
Principafgørelse 51-16 fra Ankestyrelsen omhandler også
problemstillingen.
Her ud over er det et juridisk problem, at lovgivningen på området er
konstrueret med udgangspunkt i funktionærløns-forståelsen - hvilket
giver uhensigtsmæssige udfordringer for de timelønnede/14dageslønnede.

Er dette et problem som kendes i Allerød?
Hvis ja, hvordan kan vi så håndtere det, så time-/14-dageslønnede ikke
kommer i klemme?
Nej
Bilag
_________________________________________________________
Beslutning Erhvervs- Sagen henlagt
og
Beskæftigelsesudvalget
2014-2017 den 09-112016
Fraværende

Ingen
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_______________________________
Klaus Fisker
Formand

_______________________________
Nikolaj Bührmann
Næstformand

_______________________________
Erling Petersen
Medlem

_______________________________
Gurli Nielsen
Medlem

_______________________________
Rasmus Keis Neerbek
Medlem
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