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Besvarelse af revisionsberetning 2016 - endelig

8. juni 2017

Kommunens revison har afgivet revisionsberetning for 2016 vedrørende årsregnskabet samt bilag 2 – 3
vedrørende sociale-, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion eller tilskud fra
Staten.
Der er ingen egentlige bemærkninger fra revisionen til kommunens samlede regnskab for 2016, men beretning og
bilag til beretning indeholder enkelte anbefalinger fra revisionen som er besvaret af direktørområderne jf.
nedenstående.
Udsnit af revisionsberetningen / bilag til revisionsberetningen er klippet ind og i tilknytning hertil er direktørområdets
besvarelse er anført.
Revisionsberetninger og besvarelser indsendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. august 2017.
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BESVARELSE:
Kommunens digitaliseringsafdeling har sammen med 11 sjællandske kommuner (i regi af den sjællandske
Digitaliseringsforening) igangsat et arbejde med sigte på at imødekomme kravene i den nye
databeskyttelsesforordning fra EU, som har effekt fra maj 2018. Inden for rammerne af dette arbejde vil revisionens
anbefalinger for 2016 blive adresseret. Revisionen har gjort bemærkninger om, at kommunen mangler en
fuldstændig og afprøvet IT-beredskabsplan. Arbejdet hermed vil ikke være omfattet af samarbejdet med de 11
andre kommuner, hvorfor digitaliseringsafdelingen har startet et selvstændigt projekt om at etablere en endelig ITberedskabsplan inden maj 2018.
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BESVARELSE:
Uddannelseshjælp
Ledelsen er opmærksom på revisionens anbefalinger.
FVU test
Bookning af FVU er nu en integreret del af førstegangssamtalen og første tilbud, således at de unge bliver testet
indenfor de første 4 uger.
Rettidighed i samtaler
Der er arbejdet systematisk med at forbedre rettidighed i samtaler på uddannelseshjælpsområdet. Fra maj 2017 er
der iværksat styrket controlling med henblik på styrket ledelsesmæssig opfølgning på de enkelte teams og
medarbejdere, ligesom arbejdsgangene er blevet præciseret. Endvidere er der strammet op på sanktionspraksis.
Rettidig afgivelse af tilbud
Rettidigheden af tilbud øges med øget samtalerettidighed. Endvidere har tilbudskapaciteten ikke været
tilstrækkelig. Ledelsen har således arbejdet med at udvide tilbudsviften. Dette omfatter bl.a. brobygningsforløb og
en mere virksomhedsrettet ungeindsats, hvor der er strammet op på henvisningsprocedurer.
A-dagpengeområdet
Ledelsen er opmærksom på udfordringen. Der arbejdes aktuelt med en forøgelse af samtalekadencen. Der er
desuden igangsat diverse organisatoriske tiltag i form af omlægning af indsatsen, herunder øget tilknytning af
virksomhedskonsulenter, der fremadrettet vil følge op på alle praktikker og løntilskud på A-dagpengeområdet. I den
forbindelse afholder virksomhedskonsulenterne jobsamtaler med disse borgere, hvilket bidrager til at nå den
samlede rettidighed på målgruppen.
Implementering af selvbookningssystemet er nu i fuld drift, hvilket betyder at flowet i samtaler er optimeret og pr. 1.
april 2017 er åbningstiden i Jobcentret blevet udvidet til klokken 8.00, hvilket ligeledes giver mulighed for øget
afvikling af samtaler.
Endvidere er der planlagt kompetenceudviklingskursus via Rambøll, efter sommerferien. Forventningen hertil er et
kvalitetsløft, øget struktur på samtalerne og deraf øget virksomhedsrettet fokus, hvilket igen kan afspejle sig i den
samlede indsats med et forventet fald i ledigheden.

