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1. Afslutning af fremskudt beskæftigelsesfremmende indsats i
Charlotteager
Sagstype: Åben
Type:
Arbejdsmarkedsudvalget A
Sagsnr.: 12/9746

Sagsfremstilling
Som led i udmøntningen af satsreguleringsaftalen for 2011, blev der afsat 20 mio. kr. til etablering af jobcenterafdelinger i danske ghettoområder. Høje-Taastrup Kommunes andel i denne
pulje var 1.200.000 mio. kr., øremærket til etablering af en fremskudt beskæftigelsesrettet
indsats i Charlotteager. Indsatsen blev vedtaget af Byrådet i april 2011 og blev afsluttet i juni
2012. Nærværende sag redegør for indsatsens forløb og opnåede resultater.
Et åbent tilbud uden søgning
Den fremskudte beskæftigelsesrettede indsats var placeret i et boligforeningslokale i Charlotteager. En jobkonsulent og/eller en sagsbehandler bemandede kontoret 2 timer dagligt, 4 dage
om ugen over en periode på 1 år. Indsatsen gjorde det muligt, at samle ledige fra Charlotteager på én sagsbehandlerstamme, som samtidig blev kraftigt reduceret i forhold til en almindelig sagsstamme i Jobcentret.
Indledningsvist var indsatsen fokuseret omkring at skabe kendskab til det åbne tilbud blandt
de ledige. Det foregik via annoncering i lokale aviser og uddeling af flyers til samtlige husstande i Charlotteager. Til trods for denne indsats er der ikke nogen ledige, der af egen drift, har
valgt at opsøge den fremskudte indsats. Som konsekvens heraf blev ledige i den særlige
”Charlotteagersagsstamme” indkaldt direkte til jobsamtaler på kontoret i Charlotteager.
I tillæg til almindelige sagsopfølgning, har den fremskudte indsats bestået i en åben jobklub
hver tirsdag eftermiddag. Ideen med jobklubben var at hjælpe ledige med jobsøgning, udarbejdelse af ansøgninger/CV´er, forberedelse til jobsamtale med mere. I praksis har der dog
heller ikke været ledige, der har opsøgt denne del af indsatsen, og som konsekvens heraf, blev
ledige fra Charlotteager i stedet indkaldt til jobklubben som et led i deres jobplan.
Administrationen vurderer at ledige i Charlotteager, til trods for gode intentioner og en ihærdig
indsats, ikke har ønsket at benytte det åbne beskæftigelsesrettede tilbud. Dertil kommer, at
det tildelte kontor var dårligt egnet som åbent tilbud, da det bestod i et lokale uden ventefaciliteter, og med betydelige sikkerhedsmæssige problemstillinger. Intet tyder dog på at de fysiske
forudsætninger, har haft betydning for den ringe interesse for tilbuddet.
Foredrag og mentornetværk
Som en del af den beskæftigelsesrettede indsats i Charlotteager er der afholdt to foredragsarrangementer for beboerne i området. Derudover er der etableret et mentornetværk på 12
mentorer, tilknyttet hver deres mentee fra Charlotteager. Mentornetværket kom i drift i marts
og de indledende erfaringer viser, at netværket fungerer efter hensigten, da de unge oplever at
deres mentor er en støtte. På den baggrund har Jobcentret søgt LBR og fået bevilget midler til
at understøtte det nuværende mentornetværk og oprette endnu et mentornetværk til de ledige. Indsatsen er 1-årig.
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Økonomi
Ud af de 1.200.000 mio. kr. er der brugt 439.450 kr. i 2011 og det forventes, at der vil blive
forbrugt 606.717 kr. i 2012, hvilket giver et samlet forbrug på 1.046.270 kr. samt et mindreforbrug på -153.833.
Tilskud og forbrug fremgår af nedenstående skema:
Tilskud og forbrug
Satspuljetilskud - eksterne projektmidler

2011

600.000

Heraf er der overførset fra 2011 til
2012

Forbrug

I alt

2012

600.000

I alt

1.200.000

160.000

439.450
160.550

606.717

6717

1.046.270

153.833

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
De ekstra ressourcer til den fremskudte beskæftigelsesrettede indsats har gjort det muligt, at
gennemføre indsatsen med en sagsstamme, der er halv så stor som Jobcentrets øvrige sagsstammer, med en tættere opfølgning af høj kvalitet til følge. Der er på den baggrund afsluttet
flere ledige, end der er startet i løbet af projektperioden, hvilket er et godt resultat. Ligeledes
peger interessen for det frivillige mentornetværk (blandt mentorer og mentees) på, at projektet her har opfyldt et behov, hvorfor det også er positivt at netværket fortsættes og udbygges
via midler fra LBR.
Til gengæld er det ikke lykkedes at få beboerne i Charlotteager til at benytte den fremskudte
beskæftigelsesindsats som et åbent tilbud, tværtimod har beboerne kun anvendt tilbuddet, når
de er blevet indkaldt af Jobcentret, som et led i deres sagsopfølgning.
Samlet set er der ikke noget, der tyder på at indsatsens placering i Charlotteager, har haft betydning for de opnåede resultater.

3

Arbejdsmarkedsudvalget
15. august 2012

Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger
Indstilling
Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.
Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2012
Fraværende: Michael Blem Clausen
Sag nr. 1
Godkendt.
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