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Jobcenterets resultatrevision 2009
Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland modtog pr. mail den 14. april 2010
resultatrevision for 2009 i Bornholms Kommune.
Beskæftigelsesregionen har følgende bemærkninger til resultatrevisionen:
Beskæftigelsesregionen er enig i jobcenterets vurdering af, at udviklingen i arbejdskraftreserven i Bornholms Kommune har været tilfredsstillende. Bornholms
Kommune ligger markant under gennemsnittet i Klyngen. Arbejdskraftreserven er
dog steget mere for forsikrede end for ikke-forsikrede ledige. Beskæftigelsesregionen finder derfor, at jobcenteret med fordel fremadrettet kan tilrettelægge en
yderligere intensiv og tidlig indsats for særligt dagpengemodtagerne med henblik
på at forebygge, at de bliver en del af arbejdskraftreserven.
Jobcenteret bemærker i resultatrevisionen, at der har været en stigning i antallet af
sygedagpengeforløb over 26 uger i perioden november 2008 til november 2009.
Stigningen hænger ifølge jobcenteret sammen med lange ventetider i undersøgelses- og behandlingssystemet samt flere sygemeldinger på baggrund af stress og
depression. Som drøftet på dialogmødet den 9. april 2010 har Jobcenter Bornholm
omorganiseret indsatsen på sygedagpengeområdet og vil fremover i stigende grad
anvende tidlig indsats. Jobcenteret har således foretaget tiltag, der kan dæmme op
for stigningen i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. Det er imidlertid
vigtigt, at jobcenteret også fremadrettet fastholder fokus på at nedbringe det langvarige sygefravær, samt på om omorganiseringen har den tilsigtede effekt.
Beskæftigelsesregionen er enig i, at jobcenteret har leveret et tilfredsstillende resultat på ungeområdet. Regionen deler endvidere jobcenterets vurdering af, at der
skal iværksættes særlige initiativer for gruppen af unge ledige for at sikre, at der
skabes en kontakt til uddannelsesinstitutioner og det bornholmske arbejdsmarked,
således at de unge påbegynder en uddannelse, og at de unge med en uddannelse
kommer i job.
Jobcenteret beskriver i resultatrevisionen, at jobcenteret har en udfordring i forhold til rettidigheden for de ikke-forsikrede ledige. Udfordringen knytter sig spe-

cielt til tilbud. Jobcenteret forklarer den manglende rettidighed med, at den fornødne it-understøttelse til styring af rettidigheden ikke har været tilstede inden for
kontanthjælpsområdet, samt at jobcenteret er i gang med at omorganisere rettidighedsområdet. Jobcenteret har nu den fornødne it-understøttelse til rådighed, og
Beskæftigelsesregionen forventer derfor, at jobcenteret snarest sikrer en rettidig
indsats.
Beskæftigelsesregionen har ikke yderligere bemærkninger til resultatrevisionen
for 2009. Det anbefales, at jobcenteret tager højde for bemærkningerne i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2011.
Med venlig hilsen
Merete Bingen-Jakobsen
Vicedirektør
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