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Kære Ulrik Kohl
Tak for din henvendelse af 28. januar 2015, hvor du har stillet
følgende spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
Spørgsmål
BIF skønner, at der, som følge af beskæftigelsesreformen, skal
afholdes omkring 60.000 flere samtaler med ledige årligt. Det ønskes
oplyst, hvilke organisatoriske ændringer der er påkrævet for at løse
opgaven, og på hvilken måde medarbejdergrupperne vil blive
inddraget i planlægningen af de påtænkte omlægninger.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Det er Jobcenter Københavns Arbejdsmarkedscenter (AMC), som skal
afholde hovedparten af de ekstra samtaler. De resterende vil blive
afholdt af Jobcenter København Ungecentret (JKU). Der er allerede
gennemført organisatoriske ændringer i AMC for at tilpasse
organisationen til kravene for den fremtidige indsats, som følge af
beskæftigelsesreformen. Den organisatoriske ændring blev
gennemført efter behandling i CenterMED på AMC.
De organisatoriske ændringer er beskrevet i notatet ’Den fremtidige
organisering af Arbejdsmarkedscentret (AMC)’, som Beskæftigelsesog Integrationsudvalget fik udsendt som en del af mødematerialet til
udvalgsmødet den 16. februar 2015.
Der er pt. ikke planer om yderligere organisatoriske ændringer, som
følge af det stigende antal samtaler. Dog skal der ansættes flere
medarbejdere, afhængig af den økonomiske kompensation, som
modtages fra staten og eventuelt yderligere midler, som BIU eller
Borgerrepræsentationen kan beslutte at tilføre til opgaven. Tilsvarende
vurderer forvaltningen, at der er brug for ekstra samtalerum.
Imidlertid vil de mange ekstra samtaler formentlig nødvendiggøre en
justering af arbejdstilrettelæggelsen. I forbindelse hermed vil
medarbejderrepræsentanterne løbende blive inddraget. Der er
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eksempelvis planlagt en workshop i AMC, med deltagelse af
CenterMED, med henblik på input til håndteringen af samtalerne
fremover. Såfremt ændringerne kræver behandling i CenterMED, i
henhold til BIF’s MED-aftale, vil dette ske.
De økonomiske og fysiske konsekvenser vil indgå i indstillingen til
BIU om tilrettelæggelse af de fremtidige samtaler med ledige sammen
med a-kassen, som skal behandles d. 24. marts.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen
Adm. direktør
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