Udvalget for Job & Arbejdsmarked
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JA - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-12-2019
Godkendt
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JA - Orienteringssager - december
00.22.04.G01

18/13722

Åben sag

Resumé
A. Handicappolitik 2020-2025
På sit møde den 4. december 2019 behandler Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
høringsmateriale vedr. Handicappolitik 2020-2025. Politikken sendes herefter til høring i
Handicaprådet, DH-Lejre, Ældrerådet, Bruger og pårørenderåd (for de sociale tilbud til
borgere med udviklingshæmning og de sociale tilbud til borgere m. psykisk handicap)
samt Lejre Kommunes borgerrådgiver.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-12-2019
Taget til efterretning.
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JA - Dialogmøde vedr. nytteindsats
15.20.00.A00

18/236

Åben sag

Resumé
Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har siden januar 2014 besluttet at anvende
nytteindsats for blandt andet jobparate kontanthjælpsmodtagere. Strategi for
nytteindsats blev besluttet i januar 2016. Ifølge gældende lovgivning skal kommunen
årligt drøfte strategi for nytteindsatsen med arbejdsmarkedsparter. Emnet er således
tema for årets sidste dialogmøde i Beskæftigelsesforum.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at nytteindsatsen i Lejre Kommune drøftes

Beslutningskompetence
Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-12-2019
Udvalget drøftede nytteindsatsen med Bekæftigelsesforum.

Sagsfremstilling
Siden januar 2014 har der været anvendt nytteindsats i forhold til blandt andet jobparate
kontanthjælpsmodtagere. Strategien for nyttejob blev besluttet i januar 2016.
Nytteindsatsen er tema for det sidste af fire dialogmøder med Beskæftigelsesforum i
2019.
Fakta om nytteindsats
Nytteindsatsen er et tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 11 og er en
del af udmøntningen af kontanthjælpsreformen. Formålet med Nytteindsats er, at den
ledige arbejder for sin ydelse ved at udføre en samfundsnyttig opgave.
Nyttejob kan have en varighed op til 13 uger og gives til blandt andet:
Jobparate kontanthjælpsmodtagere
Modtagere af uddannelseshjælp, der er åbenlyst uddannelsesparate
Det er op til kommunerne at beslutte indholdet af nytteindsatserne. Dette kan
eksempelvis være opgaver der er relateret til vedligeholdelse af kommunale anlæg eller
lign. Et nyttejob er således et job på en kommunal eller anden offentlig arbejdsplads, og
det kan maksimalt have en varighed på 13 uger. En nytteindsats er omfattet af samme
rimelighedskrav, som gælder ift. virksomhedspraktik og løntilskud, og nyttejob må ikke
være konkurrenceforvridende.
Nytteindsatsen i Lejre Kommune
Nyttejob har været anvendt i Lejre Kommune siden januar 2014 primært ved visitering til
særskilt Projekt Nytteindsats i Center for Service og Ejendomme. Grundet højkonjunktur
har der ikke været behov for mange enkeltmandsplaceringer i andre Centre. Der har
været hurtig omsætning af ledig arbejdskraft. Det er pt. 27 borgere tilknyttet Projekt
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Nytteindsats i Center for Service og Ejendomme. Nytteindsatsen i Lejre Kommune blandt
andet sammenkoblet med genbrugsbutikken på Argo.
Ifølge den gældende lovgivning skal kommunen årligt drøfte strategi for nytteindsats
med arbejdsmarkedsparter. Emnet er således tema på årets sidste dialogmøde i
Beskæftigelsesforum.
Program
Velkommen ved udvalgsformand, Christian Plank
Kort præsentationsrunde
Rundvisning i Projekt Nytteindsats
Orientering om projekt Nytteindsats samt Projekt Arbejdsliv for borgere langt fra
uddannelse og beskæftigelse
Oplæg ved ledelsen i Jobcenter Lejre
Intentioner og strategi for nytteindsatsen i Lejre Kommune
Status på nytteindsatsen i Lejre Kommune v/ nyttejobskoordinator Annette Hvid Kjær
Dialog om strategi for nytteindsatsen 2020
Opsamling ved udvalgsformanden

Bilag:
1 Åben Strategi for anvendelse af nytteindsats i Lejre Kommune

92542/18

Udtalelser
Ingen

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at dialogmøderne styrker den beskæftigelsesrettede
indsats, samarbejdet med virksomhederne og øvrige interessenter og samarbejdsparter.
Dialogen med arbejdsmarkedets parter vil bidrage til at der opstår en fælles forståelse
for rammerne for nytteindsatsen, og at udførelsen sker i enighed efter gældende
principper.

Handicappolitik
Det tages til enhver tid hensyn til borgere med handicaps i nytteindsatsen. Målgruppen
her er dog meget begrænset.

Økonomi og finansiering
Nytteindsatsen bidrager til, at ledige hurtigere kommer i job. Nytteindsatsen vurderes
derfor at have indflydelse på muligheden for at nedbringe antallet af borgere på
overførelsesindkomst og dermed udgiften til disse.
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JA - Eventuelt
Åben sag

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-12-2019
Der var intet under Eventuelt.

