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CA Målsætninger & opgaver 

□   At ledige eller sygemeldte hurtigst muligt kommer i 
arbejde, i uddannelse eller på anden måde ud af off. 
forsørgelse.

□   At udsatte personer uden forsørgelsesgrundlag, har 
mulighed for at få øk. hjælp:kt.hjælp, a-dagpenge, sdp-
dagpenge, ledighedsydelse m.fl. 

□   At ledige får tilbud som forbedrer deres muligheder for 
selvforsørgelse eller delvis beskæftigelse.

□  Medvirke til at styrke det lokale arbejdsmarked gennem 
virksomhedssamarbejde, aktiviteter, virksomhedspraktik, 
løntilskud, rotation mv.



 

Spørgsmål og svar

SP:Hvad gør man nu, hvor LBR er nedlagt? Hvordan 
vil man høre Danske Handicaporganisationers     
mening?

Svar: ARB har besluttet at holde 2 årlige møder med 
de faglige organisationer herunder Danske 
Handicaporganisationer (DH)

□ DH er inviteret til mødet d. 12.marts 



 

Spørgsmål og svar

Sp:

Benytter Jobcentret sig af andre aktører? Hvem  og 
til hvad?

Svar: CA benytter eksterne mentorer som støtte til 
de svageste ledige, modtagere af sygedagpenge og 
unge uden uddannelse 

Til a-dagpenge og kontanthjælp bruges bl.a. 
aktørerne Team Aktiv, Hartmanns og IKU til 
vejledning og opkvalificering - i mindre omfang.



 

Spørgsmål og svar

SP:

Hvad er GIV? Hvem er målgruppen?

Svar: GIV er Gribskov Kommunes interne 
Servicevirksomhed. Oprettet mhp. at beskæftige 
fleksjobberettigede der har været ledige i længere 
tid.

GIV løser tværgående serviceopgaver i kommunen, 
som ikke løses af andre og som ikke har været i 
udbud i de sidste 4 år.



 

Spørgsmål og svar

SP: Hvor mange flexjob har Jobcentret aktuelt etableret? 
Hvor mange er der brug for? Hvor mange er på 
flexydelse?

Svar: 

□ Der er 390 borgere i fleksjob

□ Der er 53 på fleksydelse - i stedet for efterløn

□ Der er 123 på ledighedsydelse



 

Spørgsmål og svar

SP:

  Hvor mange af Jobcentrets brugere er egnet til skånejob?
Hvor mange har aktuelt skånejob?

Svar:

□ Skånejob gives til førtidspensionister

□ Der er aktuelt 31 borgere i skånejob

□ Det er borgeren selv der søger skånejob – hvorfor 
det ikke vides hvor mange der er ”egnet til 
skånejob”.



 

Spørgsmål og svar

SP:

   Er nyttejob en ordning man bruger? Hvor mange er i 
nyttejob og hvilken målgruppe? Benytter man nyttejob til 
borgere med handicap?

Svar:Nytteindsats bruges til unge uddannelses-
parate og kontanthjælpsmodtagere

□ Der er aktuelt ca. 35 i nytteindsats

□ En ung med (begrænset) handicap kunne 
principielt godt deltage i nytteindsats



 

Spørgsmål og svar – Unge 2 slides

SP:

  Det er en målsætning af 95% af alle unge skal have en 
ungdomsuddannelse. Hvor ligger GK i forhold til denne 
målsætning? Hvor mange unge med handicap får en 
ungdomsuddannelse? Hvad gør I for, at unge skal få en 
ungdomsuddannelse?

Svar:

GK er en udfordret kommune: knapt 30 % unge har 
i en alder af 21 år har endnu ikke opnået en 
ungdomsuddannelse



 

Ungespørgsmål - fortsat

□ Klar og skærpet sammenhæng mellem 
uddannelsesniveau og beskæftigelsesfrekvens og 
livschancer

□ Uddannelsesudfordring skyldes især stort frafald: 97% 
af årgang har 10 år efter folkeskolen været startet på 
en eller flere ungdomsuddannelser

□ Mploy-analyse: velfungerende tværfagligt og tvær-
institutionelt samarbejde om unge-indsatsen i GK 
mellem en række aktører (Fælles Borger)

□ Der redegøres mundtligt for resterende spørgsmål



 

Spørgsmål og svar
SP:

  Kan Produktionsskolen bruges af unge med handicap, 
herunder et bevægehandicap? Hvis nej - hvilke 
muligheder er der så?

Svar:

Det vil være svært. Bygningen er som udgangspunkt 
ikke handicapvenlig. Men skolen vil i praksis 
forsøge at få en fysisk handicappet elevs hverdag 
til at fungere bedst muligt

(produktionsskolen er en selvejende institution og ikke en del af 
kommunen)



 

Spørgsmål og svar
SP:Hvad gør man for at få borgere med handicap i ordinær 

beskæftigelse? Kan en borger med handicap få afslag, 
fordi det er for dyrt at etablere (hjælpemidler mv)?

 Svar: Som udgangspunkt behandles man som øvrige 
borgere, hvor der i indsatsen tages individuelt 
udgangspunkt i behov og ressourcer

□ Det er vanskeligt vurderbart – det kommer an på 
hvad der (ekstra) kræves af støtteordninger 
(hjælpemidler mv.) ved etablering af eks. en 
virksomhedspraktik. Afslag kræver saglig 
begrundelse

□ Hjælpemidler og personlig assistent



 

Spørgsmål og svar

SP:

  Hvor mange er aktuelt under revalidering? Hvor mange 
med handicap? Hvad revalideres der til? Hvilke 
målsætninger er der på området?

Svar:Der er aktuelt 35 under revalidering

□ Det vides ikke, i det der ikke særskilt registreres om 
borgerne har handicap

□ Til brancher hvor ansættelse efterfølgende er 
realistisk



 

Spørgsmål og svar

SP:

   Laver Jobcentret opsøgende arbejde i virksomhederne 
med henblik på at skaffe arbejdspladser til mennesker 
med funktionsnedsættelse?

Svar:

□ CA har fleksjobambassadører til formålet

□ Samt virksomhedskonsulenter der er specialiseret 
til at skaffe praktik & job til målgruppen 



 

Spørgsmål og svar

SP:

   Kunne nogle af de indsatser, som Center for 
Arbejdsmarked har gennemført, have været del af en 
handleplan for udmøntning af handicappolitikken?

Svar:

Ja - handicapkompenserende ydelser kan medvirke til at 
begrænse tilgangen til førtidspension og fleksjob/ 
ledighedsydelse

□ Jf. også beskæftigelsesministerens strategi på han
dicapområdet 



 

Spørgsmål og svar
SP:

   Hvad kan Center for Arbejdsmarked bruge Handicaprådet 
til?

Svar:

□ Inddragelse og dialog omkring relevante emner i 
forhold beskæftigelsesindsatsen

□ Hjælp med opdateret viden

□ DH opfordres til at deltage i Arbejdsmarkedsudvalgets 
dialogmøder med de faglige organisationer

□ Hvad kan I bruge os til ? 
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