HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Jobcenter

Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.

1. Hvem afgiver du svar som:
På vegne af jobcenter MED-udvalget

2. Dato for formulering af høringssvar:
17. september 2015

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Arbejdsmarkedsområdet

4. Resumé
Økonomivalgets driftsudvidelsesforslag ”Integrationsområdet – opnormering med 2 medarbejdere
i 2 år”

5. Høringssvaret

i

Tilgangen i antallet af flygtninge I Odsherred er siden medio 2014 vokset støt og dette bevirker, at
presset på integrationsområdet er stigende, og udviklingen forventes at fortsætte i 2016 og med
virkning i de kommende år, særligt set i lyset af den seneste flygtningetilstrømning til Danmark.

Jobcenter MED-udvalget ser med bekymring på, om Jobcenteret vil kunne løfte opgaven, hvis der i
2016 kun opnormeres med 2 medarbejdere til Integrationsindsatsen.
Odsherreds Kommune får hver måned tildelt et antal flygtninge, som har et retskrav på en bolig
og en 3-årig integrationsindsats.
Når borgeren ankommer, er der en række opgaver, som er administrativt tidskrævende med
boligplacering og med at forsyne borgeren med en startpakke med bl.a. diverse indbo. Desuden er
der administration af de midlertidige flygtningeboliger, oprettelse af NemID for borgeren og
bevilling af enkeltydelser til f.eks. tandbehandling, som mange borgere under integrationsprogrammet er berettiget til.
Samtalerne med denne borgergruppe er ofte meget tidskrævende, da der kræves tolk i den første
tid af deres integrationsperiode.
Jobcenteret har i deres budgetforslag ønsket en driftsudvidelse på 4 medarbejdere for at kunne
løfte myndighedsopgaverne.
Jobcenteret har i forbindelse med 360 graders analysen på administrationsområdet bidraget med
en besparelse på 6 fuldtidsmedarbejdere i budget 2016.
Derfor ser Jobcenter MED-udvalget med stor bekymring på den belastning, det vil medføre, hvis
der, som følge af opnormeringen med kun 2 medarbejdere, skal ske en omrokering af
medarbejdere fra de øvrige områder i Jobcenteret til integrationsområdet, når der i de øvrige
områder allerede er sket medarbejderreduktioner.
Jobcenteret skal i forvejen budgetmæssigt levere meget ambitiøse besparelser på alle
Jobcenterets områder.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
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