Nettoliste -Forslag, der indgår i Beskæftigelsesudvalgets plan for forandring af beskæftigelsesindsatsen
Status
implem
ennr tering* Titel

Målgruppe

Forslag der
indgår i
Beskæftigelsesudvalgets plan
-98.280

2012
virkning

Bemærkninger til status

6
22a

OK
OK

udbud / annoncering efter forløb
Mere snæver vurdering af behovet for eksterne køb

jobklare ledige

10
11
15

OK
OK
OK
OK

Øget virksomhedsrettet indsats for passive kontanthjælpsmodtagere
Gøre passive dagpengemodtagere aktive med virksomhedsrettet indsats
Etablering af 60 nye offentlige virksomhedspraktik pladser - forsikrede

jobklare ledige

jobklare ledige

OK
OK

Etablering af 20 nye offentlige virksomhedspraktik pladser. Jobklare kontanthjælpsmodtagere
Reducer forbruget på sprogskolen
Flere kursister på holdene

1

OK

Erstatte forløb hos Hammerum Idrætsdaghøjskole med interne forløb

indsatsklare ledige

-750.000

-187.500

1/10-12 er "Dit Liv Dit Ansvar II" med plads til 15 kursister startet op. Erstatter forløb på Hammerum Herred idrætsdaghøjskole.

2

OK

Erstatte forløb hos Quick Care med interne forløb

indsatsklare ledige

-800.000

-200.000

15/9 er "Dit Liv Dit Ansvar III" med plads til 50 deltagere startet op. Erstatter forløb hos Quick Care.

3

OK

Omlægning til mentor

indsatsklare ledige

-373.000

-217.642

Mentoromlægning indarbejdes p.b.a. retningslinierne. Tidsregistrering gennemført i sept. og dec.

4

OK

Ny mentorindsats for unge (unge-teamet)

indsatsklare ledige

-650.000

-379.167

Mentoromlægning indarbejdes i de generelle ungetilbud, herunder specifikt minihøjskolen. Uændret tilbud, men øget refusion. Kræver retningslinier som nedenfor.

5

OK

Omlægning til mentor på optræning og ungeindsats

indsatsklare ledige

-1.200.000

7

OK

Genforhandle priser med leverandører

indsatsklare ledige

-112.760

21

OK

Mere snæver vurdering af behovet for eksterne køb

indsatsklare ledige

-300.000

-225.000

Målet nås. Retningslinier for køb af forløb er implementeret i både PRJ og SYI. Forbrug følges via disponeringsregnskab.

12

OK

Omlægge til virksomhedsrettet indsats + gøre passive aktive (fx i praktik)

indsatsklare ledige

-1.217.294

-507.206

15/8 Mentorkonsulent teamet er ansat. Resultater af den ekstraordinære indsats (mentor/motivationssamtaler) målbare ultimo 2012

24

OK

Optimerede forløb med fokus på effekt (færre / kortere)

indsatsklare ledige

-3.213.000

-1.874.250

30

OK

Reducere forbruget på Lær Dansk (ej integration)

indsatsklare ledige

33

OK

Færre timer i tilbud internt og eksternt

indsatsklare ledige

-1.760.000

-733.333

9
18
25
26

OK
OK
OK
OK

Fælles indkøb af fysisk træning
Reduktion af rammen til ekstern køb og det interne rammetilbud
Flere sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettet tilbud (KVIS)
Optimerede forløb med fokus på effekt (færre / kortere)

sygedagpenge

-50.000
-2.000.000
-684.000
-1.380.000

-20.833
-1.166.667
-690.667
-690.000

19
20

OK
OK

Rammereduktion - aktiv i eget liv
Rammereduktion - Genfleks

ledighedsydelse

-100.000
-100.000

-100.000
-100.000

43

OK

Reducer antal pladser i Beskyttet Beskæftigelse

førtidspension

16
29
35

I alt
*Farveforklaring - implementering:
OK - Forløber som planlagt
OBS - Skærpet opmærksomhed - risiko
Kritisk - Alvorlig barriere opstået

jobklare ledige

jobklare ledige
jobklare ledige

jobklare ledige
jobklare ledige

sygedagpenge
sygedagpenge
sygedagpenge

ledighedsydelse

-500.000
-425.000
-2.837.200
-771.000
-82.600
-450.000
-864.000

-700.000

-40.833
-291.667
-212.500
-1.182.167
-321.250
-34.417
-262.500
-274.750

-

Målet nås. 3 årig aftale på LVU området pr. 1/8-12.
Målet nås. Nyt kvalitetskoncept for køb af forløb incl. Visitationsbom er implementeret.
Kontanthjælpsteamet er i drift.
De nye teams er i drift.
Planlægning og formidlingsfasen. Iværksættelse pågår. Der er endnu ikke investeret lønmidler.
Planlægning og formidlingsfasen. Iværksættelse pågår. Der er endnu ikke investeret lønmidler.
Målet nås. Køb af danskuddannelse indgår i kvalitetskonceptet for generelt køb af tilbud. Der arbejdes aktuelt på mere arbejdsmarkedsdansk.
Målet nås. Er iværksat for både "Viborgvej" og "I-job-på-ny"

Mentoromlægning indarbejdes p.b.a. retningslinierne. Tidsregistrering gennemført i sept. og dec.

-56.380

-408.333

-1.130.000

0

-22.548.134

-10.177.061

Besparelsen nås i forhold til de specificerede leverandører via tilpasning.

Målet nås. Retningslinier/Visitationsbomme er implementeret i både PRJ og SYI. Forbrug følges via disponeringsregnskab.
Målet nås. Køb af danskuddannelse udenfor integrationsperioden indgår i retningslinier for køb af forløb, og følges via disp.regnskab
Målet nås. Interne justeringer og retningslinier incl. visitationsbomme er implementeret. Forbrug følges via disponeringsregnskab.
Målet nås. Der er indgået 3 årig aftale med h.h.v. Quick Care og Ramsdal om forløb for sygemeldte pr. 1/8-12.
Målet nås. Retningslinier for køb af forløb er implementeret. Tilbudsviften udviklet i samarbejde ml. CEB og JC SDP. Tidl. ekstern aftale udløb 30/4.
Målet nås, og følges tæt via KVIS-indsatsgruppen.
Målet nås. Retningslinier for køb af forløb samt intern reduktion er indarbejdet. Nyt introforløb og teamindsats i drift fra 1/9
Målet nås. Er implementeret som rammereduktion
Målet nås. Er implementeret som rammereduktion
Rammereduktion og normering pr. 1/1-13. "Huset for Virksomhedsrettet Beskyttet Beskæftigelse" er etableret. ABC flow modellen er bærende koncept.

