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BESLUTNINGSSAG: TRANSPORTGODTGØRELSE I FRIKOMMUNEFORSØG

INDSTILLING:
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende:

1.

retningslinjer for transportgodtgørelse til de borgere, der bliver en del af
frikommuneforsøget ’Aktivering- og beskæftigelsestilbud – bedre
muligheder for individuel indsats’.

BESKRIVELSE AF SAGEN:
Frikommuneforsøget ’Aktivering- og beskæftigelsestilbud – bedre muligheder for
individuel indsats’ omhandler en udvidelse af, hvad et beskæftigelsestilbud kan
indeholde for unge i alderen 18-29 år, som har problemer med at opretholde et
job eller gennemføre en uddannelse fordi de har nogle grundlæggende
udfordringer som f.eks. en (u)afklaret psykisk sygdom eller fysisk lidelse, er
hjemløse eller misbrugsproblemer.
Forsøget benævnes i det fremadrettede som ’Det forpligtende samarbejde’.
Med forsøget kan det konkrete beskæftigelsestilbud i op til 2 forløb af 6 mdr.
varighed være indsatser, der stabiliserer borgernes psykiske, fysiske sundhed og
trivsel, misbrugsbehandling, behandling på sygehus, udredning og samtaler med
psykiatrien etc. De hidtidige beskæftigelsestilbud - mentor, vejledning og
opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud – gælder fortsat.
Der er mulighed for at bevillige transportgodtgørelse til borgerne i forbindelse med
de eksisterende beskæftigelsestilbud. Når den tilsvarende mulighed skal være
gældende for de indsatser, der er udvidet med i frikommuneforsøget, skal dette
godkendes selvstændigt af kommunalbestyrelsen, jf. § 30b i lov nr. 749 af 8. juni
2018 (lovbekendtgørelse nr. 831 af 25/06/2018).
De konkrete retningslinjer for transportgodtgørelse og sammenhængen til
frikommuneforsøgets lovhjemler fremgår af vedlagte notat. Retningslinjerne
stemmer overnes med dem, der gælder for de eksisterende beskæftigelsestilbud.
SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:
Det aktuelle frikommuneforsøg er et centralt tiltag i forhold til at understøtte
sårbare unge i at kunne påbegynde og fastholde uddannelse og opnå varig
beskæftigelse.
ØKONOMI:
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
GULDBORGSUND KOMMUNE
BYRÅDET
DEN 11. OKTOBER 2018

SAGSNR. 18/8359
SAGSANSVARLIG: SUSANNE
SCHNOHR
OMRÅDE: ARBEJDSMARKED
ÅBEN SAG
SAGEN AFGØRES I BYRÅDET

UDVALGTE BILAG:

Retningslinjer og lovhjemmel for transportgodtgørelse - frikommuneforsøg
(227904/18)
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-10-2018:

FRAVÆRENDE: Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.
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BESLUTNING I BYRÅDET DEN 11-10-2018:

FRAVÆRENDE:
Dennis Fridthjof (A)
Godkendt.

