Det Lokale Beskæftigelsesråds kommentarer til resultatrevision 2010, 1. udkast
Baggrund
Som led i styringen af den lokale beskæftigelsesindsats skal jobcentrene hvert år udarbejde en
resultatrevision for det foregående år på baggrund af en fast skabelon fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Resultatrevisionen er ens for alle jobcentre i Danmark og består af fire udtræk:
Resultatoversigten
Besparelsespotentiale
Scorecard for ministermål
Scorecard for rettidighed
Jobcentret henter resultatrevisionen på Arbejdsmarkedsstyrelsens beskæftigelsesdatabase jobindsats.dk og
skal derefter kommentere de enkelte målinger: Hvad er resultaterne? Hvordan ser resultaterne ud holdt op
imod sammenlignelige kommuner? Hvorfor er resultaterne som de er? Hvor skal der sættes ind?
Jobcentret bliver i en række af målingerne sammenlignet med 14 kommuner med samme rammevilkår, som
kaldes klyngen. Den klynge, som Greve er en del af, består af: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø,
Gladsaxe, Glostrup, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg.
Resultatrevisionen skal ses i sammenhæng med den årlige beskæftigelsesplan, der fastlægger jobcentrets
indsatsområder.
Hovedkonklusioner
Jobcentret har netop hentet resultatrevisionens målinger og har udarbejdet første udkast. Hovedkonklusionen
er, at Greve i 2010 har haft den samme procentvise stigning i antallet af forsikrede ledige og
kontanthjælpsmodtagere som klyngen, en udvikling der afspejles i at Greve fortsat har et stort negativt
besparelsespotentiale på beskæftigelsesområdet. Et nærmere blik på tallene viser dog, at Greve i forhold til
klyngen især har haft en ugunstig udvikling i arbejdskraftreserven (ledige med mere end tre måneders
ledighed) og i gruppen af unge under 30 år. Jobcentret har derfor en udfordring med at bremse den ugunstige
udvikling inden for særligt disse to målgrupper.
Tidsplan
Senest d. 13. april 2011: Udkast til resultatrevisionen sendes til Beskæftigelsesregion Hovedstaden
& Sjælland.
Senest den 28. april 2011: Beskæftigelsesregion sender Greve Kommune sine kommentarer til 1.
udkast til resultatrevision
2. maj 2011: 1. udkast af resultatrevisionen behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
4. maj 2011: Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve drøfter 1. udkast af resultatrevisionen og afgiver
eventuelle bemærkninger
Senest 21. maj 2011: Det Lokale Beskæftigelsesråd Greves bemærkninger til resultatrevisionen
sendes til kommunen.
30. maj 2011: Resultatrevisionen behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
Senest 30. juni 2011: Resultatrevisionen godkendes af kommunalbestyrelsen.
Beskæftigelsesregionens og Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger fremlægges i samme
forbindelse.
Senest den 1. juli 2011: Den godkendte resultatrevision samt Det Lokale Beskæftigelsesråd og
beskæftigelsesregionens bemærkninger skal offentliggøres.

Senest den 1. juli 2011: Resultatrevisionen fremsendes til Det Regionale Beskæftigelsesråd med Det
Lokale Beskæftigelsesråd’s bemærkninger.
Bilag
Resultatrevisionen 2010, 1. udkast.
Beskæftigelsesregionens høringssvar på resultatrevision 2010
Artikel fra Dagbladet Køge, uge 16.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. Det Lokale Beskæftigelsesråd indgiver bemærkninger til resultatrevisionens 1. udkast
2. Det Lokale Beskæftigelsesråds drøftelser indgår som en del af temadrøftelsen af beskæftigelsesplan
2012.
Beslutning
Det Lokale Beskæftigelsesråd anerkender administrationens konklusioner på baggrund af resultatrevisionens
resultater. Jobcentret vil fremadrettet sætte intensiveret ind på de følgende tre områder: 1) gruppen af unge
ledige, 2) arbejdskraftreserven (ledige med mere end tre måneders ledighed) og 3) langtidsledige. Derudover
støtter Det Lokale Beskæftigelsesråd vægtningen af de virksomhedsrettede tiltag.
Det Lokale Beskæftigelsesråds øvrige drøftelser af resultatrevisionen indgik som en del af temadrøftelsen af
beskæftigelsesplan 2012 og er derfor beskrevet under punkt 8.

