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Referat fra møde i Jobforum 4. marts 2016
Tilstede:
Per Røner
Helle Linnet
Bjarne Andersen
Per Bech Grønning
Jakob Bigum Lundberg
Gitte Lind
Jens Folman
Gorm Hjelm Andersen
Anne Haarløv
Anna Søegaard
Maibritt Kuszon
Claus Holm Oppermann
Lasse Bjerregaard
Lone Lykke Marker
Marianne Sumborg
Anne Andersen
Brian Siggaard
Anette Lyngsø

Næstformand Per Røner bød velkommen og meddelte, at formand Rie Perry var optaget af vigtige forhandlinger, og hun derfor ikke kunne deltage.
1. Orientering v. Per Røner
KKR formandskabet inviterer Erhvervslivets organisationer til møde d. 1. april 2016
hvor Styregruppen for Jobforum deltager. Der blev afholdt møde d. 6. oktober 2015,
hvor man drøftede udfordringer ift. beskæftigelsen, herunder rekruttering og praktikpladser. Erhvervslivets repræsentanter udtrykte ønske om at afholde jævnlige møder.
KKR, RAR og Region Sjælland planlægger en mini konference 8. september fra kl. 1417.30 om den virksomhedsrettede integrationsindsats.

2. Temadrøftelse: Udbud på beskæftigelsesområdet. FUS – Fællesudbud Sjælland.
Debbie Sørensen og Lotte Elming præsenterede FUS. På beskæftigelsesområdet er der
en indkøbsvolume på ca. 680 millioner og kontrakter/aftaler med 2000 leverandører,
hvor serviceydelserne bl.a. er sagsbehandling indenfor sygedagpengeområdet, aktivering af jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, etablering af arbejdsprøvning og beskrivelse af arbejdsevne, etablering af virksomhedspraktik og praktikopfølgning.
I den nye udbudslov er tærskelværdien for krav om udbud 5.580.000 kr.
Lotte uddybede den dynamiske indkøbsmodel, som Næstved Jobcenter afprøver på 8.
måned. I første omgang gjaldt udbuddet den enkelte borger, men markedet reagerede
anderledes end forventet, og man var derfor nødt til at afprøve det i klynger og større
opgaver. Det gav passende konkurrence, og man så prisfald på 30-50 %.
Det har været en udfordring at få en konkret effektevaluering, men der arbejdes pt. på
at få de rigtige data.
Det blev herefter drøftet i plenum, om det var muligt at sanktionere aktører, der ikke
leverede varen. Lotte fra FUS fortalte, at det var en af de ting, der blev drøftet.
Det blev nævnt, at et prisfald kunne betyde, at aktørerne ikke var i stand til at levere
varen, da prisen er urealistisk ift. det, der skal leveres.
Der blev spurgt til, om man havde overvejet indsats-/effektbetaling til aktørerne – no
cure, no pay, samt om man havde lavet kravspecifikationer i kontrakterne og progressionsmål med aktørerne. Dertil fortalte Lotte, at aktørerne havde fået frie tøjler.
Der blev spurgt til, om Næstved havde oplevet, at aktørerne blandede sig i myndighedsopgaven, og det havde man. Her var det vigtigt at være mere skarp.
Samarbejde omkring udbud blev drøftet, og flere tilkendegav, at det kunne være interessant, men at man samtidig skulle have i tankerne, at beskæftigelsesområdet er det
mest ustabile marked, idet der på 9 år har været 9 reformer, der ugyldiggør langvarige
kontrakter. Derfor er det vigtigt, at være obs på aftalelængden – at den er justerbar.
Det er svært at være konkrete og helt skarpe med de konstante lovmæssige ændringer.
FUS ønsker at samarbejde med jobcentrene, og være behjælpelig ift. udbud.
Det blev aftalt, at afprøve det på et – eventuelt to områder i første omgang. STU blev
nævnt som et rigtig godt sted at starte, da det er et dyrt område, og samtidig vel nok
det mest stabile indenfor beskæftigelsesområdet. Virksomhedsrettet integration –
branchepakkeforløb blev ligeledes foreslået, da det står alle jobcentre med i øjeblikket.

Claus Holm Oppermann og Bjarne Andersen vil gerne være kontaktpersonerne for FUS,
da der er behov for, at FUS har ekspertbistand til dette.
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3. Temadrøftelse: Samarbejde på tværs af kommunerne
Der blev fremlagt samarbejdsønsker fra rapporten og fra KKR’s beskæftigelsesseminar.
Der var en del sammenfald.
Der var enighed om at arbejde videre med muligheder for samarbejde i en mindre arbejdsgruppe. Anna Søgaard, Anne Haarløv, Maibritt Kuszon og Per Bech Grønning meldte sig. Anette Lyngsø indkalder til møde.
4. Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland – Orientering v. Anette Lyngsø
Der er møde i netværket d. 14. marts og møde med koordinatorer for JRS, HRS og NRS
pt. en gang om måneden.
5. Orientering fra AMK Øst v. Marianne Sumborg
Rekruttering til virksomhederne er et stigende problem. Virksomhederne efterspørger
kvalificeret arbejdskraft, og der forsøges i Vestsjælland og i Syd med fælleskøb af hold
på uddannelsesinstitutionerne. Det er fortsat en udfordring at sikre et søgbart CV på
Jobnet. AMK Øst vil gerne foretage en rundringning for at høre til jobcentrenes initiativer i forhold til rekrutteringsudfordringerne. På baggrund af rundringningen vurderer
AMK Øst om der er områder, der er ”nødlidende”, og hvor der med fordel kan tages flere initiativer for at imødegå udfordringerne.
Integrationsområdet arbejdes der intensivt på, og det er vigtigt at lave en koordinerende indsats. AMK Øst har derfor inviteret teamledere af integrationsindsatsen og
virksomhedsindsatsen til møde den 8. marts for at drøfte samarbejde om at få flygtninge ud i virksomhederne.
Der arbejdes på at få afdækket ressourceforløb – hvordan arbejder social- og sundhedsområdet sammen med jobcentret. AMK Øst forventer at invitere ledere fra beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet til workshops ligefør/efter sommerferien, ligesom der vil blive en besøgsrunde om virksomhedsrettede tilbud i RSF.Det blev nævnt,
at det vil være rigtig gavnligt at invitere regionen ind til en evaluering af ressourceforløbet.
Refusionsreformen: 1. kørsel af data er netop blevet sendt rundt. Til næste møde
blandt jobcentercheferne vil AMK Øst medtage investeringscases og lægge op til en temadrøftelse om, hvordan man kan arbejde med investeringstankegangen i budgetterne
for 2017.
Kompetencemidler til opkvalificering af medarbejdere ift. beskæftigelsesreformen vil
snarest blive meldt ud.
Fælles uddannelseskøb: Jobcenterchefer er inviteret til møde d. 4. april for at drøfte
udfordringerne med det

Referat fra møde i Jobforum 4. marts 2016

3/4

6. Eventuelt
Bjarne Andersen informerede om FØP/Fleks aftalen, der nu er sendt rundt til alle. Han
nævnte, at en af de væsentlige punkter, man skal være opmærksom på er antallet af
sager pr. dag.
Bjarne nævnte, at Ole Sten Mortensen bliver første professor indenfor dette område
ved en afhandling d. 24. april, hvor erfaringer for samarbejdet med kommunerne helt
sikkert vil blive nævnt.
På arbejdsmedicinsk klinik er man ved at kortlægge sundhedskoordinatorernes funktion
i regionen.
Bjarne kunne ligeledes nævne, at både Ole Sten Mortensen og Peder Skov tilbyder, at
deltage i møder om ressourceforløb for bl.a. sagsbehandlerne på jobcentrene. Deres
forslag er, at flere jobcentre går sammen.
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