Beskæftigelse og Erhverv 14-06-2022

Orientering: Meddelelser til BEU - juni 2022
Sagsnr. i ESDH:
22/6200
Beslutningskompetence: Beskæftigelse og Erhverv
Beslutningstema
Forvaltningen orienterer om aktuelle sager.
Sagsfremstilling
Forvaltningen orienterer om aktuelle sager.
Behov for særlig opmærksomhed på borgernes retssikkerhed når der
træffes afgørelse om sanktioner
Forvaltningen har modtaget et brev fra Beskæftigelsesministeriet den 21. april, hvor det fremgår, at
Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse om sanktioner. Undersøgelsen beskriver
udvalgte kommuners praksis i sager, hvor jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
bliver sanktioneret for udeblivelse fra tilbud m.v. og jobsamtale m.v. Undersøgelsen beskriver også,
hvorvidt kommunerne tager de særlige hensyn til aktivitetsparate borgere, der følger af lov om aktiv
socialpolitik.
Resultaterne af praksisundersøgelsen viser, at 53 pct. (50 ud af 95) af sagerne, ville blive ændret
eller hjemvist, hvis afgørelsen var blevet påklaget til Ankestyrelsen. Størstedelen af disse afgørelser
er truffet over for aktivitetsparate personer. Resultaterne viser også, at kommunerne i mange
tilfælde ikke foretager de nødvendige vurderinger for at kunne sanktionere aktivitetsparate personer.
Derudover er der i sagerne tale om manglende overholdelse af forvaltningsretlige regler.
På baggrund af resultatet af denne og tidligere praksisundersøgelser opfordrer
beskæftigelsesministeren alle kommuner til at følge op i forhold til egen praksis, herunder at følge
de anbefalinger fra Ankestyrelsen, som fremgår af praksisundersøgelsen.
Udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2023
Forvaltningen modtog den 12. maj 2022 et brev fra Beskæftigelsesministeriet, som beskriver de
beskæftigelsespolitiske mål for 2023.
De har besluttet for at videreføre de fem mål fra 2022, da det vil være med til at skabe kontinuitet i
beskæftigelsespolitikken og dermed være med til at sætte en god retning i kommunernes
beskæftigelsesplaner for 2023. Målene er:
1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
Fælles for målene er, at de alle har til formål at få flere med i arbejdsfællesskabet og dermed sikre
danske virksomheder den arbejdskraft, de har behov for.
Beskæftigelsesministerens benchmarking
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I marts 2022 er der kommet nye tal for benchmarking, der sætter fokus på kommunernes resultater
på beskæftigelsesområdet. Benchmarking-listerne skal vise kommunerne, hvor gode de er til at få
borgerne væk fra offentlig forsørgelse. Furesø ligger på en 4. plads.
Læs mere via dette link
Benchmarking: Hvilke kommuner gør det godt? (bm.dk)
Fokus på at den beskæftigelsesrettede indsats tager hensyn til borgernes helbred
Beskæftigelsesministeren har sendt et brev til alle borgmestre vedrørende syge borgere, som
kommer i klemme hos jobcentrene. Beskæftigelsesministeren beder jobcentrene om, at holde
opmærksomhed på at indsatsen til syge borgere tilpasses borgernes helbredstilstand. Baggrunden
for brevet er en pressesag fra maj vedrørende en ung borger fra Randers med et langt
sygdomsforløb.
Status på ledighed mv.
Forvaltningen giver en status på det aktuelle niveau for ledighed og sygemeldte i Furesø Kommune.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orientering til efterretning
Bilag:
12815279
22831225
32834599
42851254
52851262

Åben Brev til landets borgmestre fra Beskæftigelsesministeriet

(47097/22) (H)

Åben Årshjul BEU juni 2022

(52666/22) (H)

Åben Udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2023

(53295/22) (H)

Åben Brev fra Beskæftigelsesminister til borgmestre vedr.
borgere i klemme
Åben Bilag til brev vedr. borgere i klemme

(60626/22) (H)
(60630/22) (H)

