Arbejdsmarkedsudvalget
1. Resultat regnskab 2014
Tekst
Ramme

Vedtaget Budget Korrigeret
Budget

Overførsler

Regnskab

Afvigelser til
korr. budget

246.522

253.201

249.440

-3.761

Indsatser

45.336

44.985

40.144

-4.841

Myndighed

42.121

47.152

48.011

853

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2014
På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der 2 fokuspunkter i budgetaftalen. Det drejer sig om den
tværgående ungeindsats og kvalitets- og kompetenceudvikling i sagsbehandlingen. Opfølgningen på
de to fokuspunkter vil blive beskrevet i nedenstående tabel.
Aktivitet

Handling

Økonomi (i 1.000 kr.)

3.2 Tværgående ungeindsats
Øget fokus på ungeindsatsen:
Målgruppen for indsatsen er de ca. 20 pct. unge, der ikke
umiddelbart er i stand til at gennemføre en
ungdomsuddannelse efter grundskolen. Indsatsen omfatter
en form for ”uddannelsesgaranti” for den unge, så vi bedst
understøtter den unges udvikling.

Midlerne er anvendt til en
lokal erhvervsskole indgang
i samarbejde med
Erhvervsskolen
Nordsjælland med fokus på
at rumme denne målgruppe.

1.000

Udvidet uddannelsesvejledning
Med kontanthjælpsreformens, der træder i kraft 1. januar
2014, er der et forstærket fokus på uddannelse til alle unge
op til 30 år. For at understøtte dette fokus udvides
”Ungdommens Uddannelsesvejledning”, så denne ordning
bliver tilbudt unge op til 30 år i stedet for som nu, hvor
ordningen stopper, når de unge fylder 25 år.

Midlerne anvendes til
udvidet
uddannelsesvejledning i
samarbejde med
Ungdommens
Uddannelsesvejledning.

750

Midlerne er i 2014 anvendt
på en række forskellige
kompetenceudviklende
projekter på centrale
områder i centeret.
Herunder den
virksomhedsrettede indsats,
kommunikation og
nedbringelse af fejl i
sagsbehandlingen.

500

5.4 Arbejdsmarkedsudvalget
Kvalitets- og kompetenceudvikling:
Igennem de seneste år har der været fokus på at højne
kvaliteten i sagsbehandlingen på Arbejdsudvalgets
område, og en rapport udarbejdet i foråret 2013 af et
eksternt konsulentfirma konkluderer, at området er i en
god og positiv udvikling.
Samme konsulentrapport peger dog på, at der fortsat er
udviklingspotentiale. På den baggrund er aftale parterne
enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til
fortsat fokus på kvalitets- og kompetenceudvikling af
området.
Manglende udmøntning

3. Andre fokuspunkter

Ministermål 1. Uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse
Uddannelsesgraden (år til dato) skal være på 24,1 pct. svt. en stigning på 7,2 procentpoint
fra jan. –dec. 2012 til jan. –dec. 2014
Med hensyn til ministermål 1 konstateres det, at Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering
ikke har haft statistisk og teknisk grundlag for at følge op på uddannelsesmålet. Af samme årsag
udgår dette resultatmål
Ministermål 2. Tilgang til førtidspension
Gribskov Kommune har som målsætning, at maksimalt 60 personer i løbet af det seneste år
har fået tilkendt førtidspension. Dette vil svare til et fald på 21,3 pct. set ifh.t. udviklingen
dec. 2012 - dec. 2014. I december 2014 er der det seneste år tildelt førtidspension til 77 borgere.
Det kan derfor konkluderes, at Gribskov Kommune ikke har opfyldt dette ministermål
for 2014.
Ministermål 3. Antal langtidsledige personer
Gribskov Kommune har som målsætning, at der maksimalt er 243 langtidsledige i december
2014. Dette svarende til et fald på 19 pct. fra december 2012 til december 2014. I december 2014
er der i alt 206 langtidsledige på a-dagpenge og kontanthjælp i Gribskov Kommune. Det kan
dermed
konkluderes, at Gribskov Kommune med bred margen har opfyldt dette ministermål for 2014.
Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder
Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 være
på 43 procent, svt. en stigning på 10 procentpoint fra jan. - dec. 2012 til jan. - dec. 2014
Med hensyn til ministermål 4 konstateres det, at Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering ikke
har haft statistisk og teknisk grundlag for at følge op på virksomhedsmålet. Af samme årsag udgår
dette resultatmål

