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Godkendelse af dagsorden

J.nr.:

00.01.00G01/dwjckbo
09/24362

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden til møde i LBR den 6. april 2010.
Jobcentret forslår, at dagsorden til møde den 6. april 2010 godkendes.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010:
Godkendt.
Villy L. Thomsen, Ole Andersen og Bodil Thomsen var fraværende.

Side 381

Åben sag
LBR
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Godkendelse af referat

J.nr.:

00.01.00G01/dwjckbo
09/24361

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra møde i LBR den 18. februarr 2010.
Jobcentret foreslår, at referatet fra mødet den 18. februar 2010 godkendes.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010:
Godkendt.
Villy L. Thomsen, Ole Andersen og Bodil Thomsen var fraværende.

Side 382

Åben sag
LBR
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Temadrøftelse: særlige ideer til samarbejdet med og indsaster på virksomheder

J.nr.:

00.01.00I06/dwjckbo
09/13241

Åben sag
LBR

Sagsfremstilling:
I møde den 18. februar 2010 udtrykte LBR ønske om at drøfte særlige ideer til samarbejdet med
og indsatser på virksomhederne.
Jobcentret har på denne baggrund inviteret afdelingsleder for Afklaring og Job og til at holde et
oplæg.
Afdelingslederen kommer til mødet kl. 16.00.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010:
Taget til efterretning.
Villy L. Thomsen, Ole Andersen og Bodil Thomsen var fraværende.
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Udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

J.nr.:

15.00.00P22/dwjclb
10/6278

Åben sag
LBR/BE

Sagsfremstilling:
Jobcentret har den 12. marts 2010 modtaget brev fra beskæftigelsesministeren vedrørende
udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011.
For 2011 udmeldes følgende indsatsområder og mål:
1.
Indsatsområde:
Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job.
Mål:
Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse, begrænses mest muligt.
2.
Indsatsområde:
Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse.
Mål:
Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse,fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.
3.
Styrket indsats for af få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse.

Indsatsområde:

Mål:
Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest
muligt.
4.
Indsatsområde:
Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet.
Mål:
Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.
Jobcentret foreslår, at LBR tager målene til orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010:
Taget til efterretning.
Villy L. Thomsen, Ole Andersen og Bodil Thomsen var fraværende.

Bilag:

Mål for 2011
Udmelding af mål for 2011
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Revideret forretningsorden for LBR

J.nr.:

00.01.00A30/dwjckbo
10/6840

Side 385

Åben sag
LBR

Sagsfremstilling:

Som følge af ændring af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
samt interne ændringer vedørende næstformandskabet, har jobcentret udarbejdet udkast til revideret forretningsorden for LBR.
Jobcentret foreslår, at LBR godkender udkast til revideret forretningsorden.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010:
Revideret forretningsorden godkendt med tilføjelse i §7 om, at formand og de 2 næstformænd
fastsætter dagsorden i fællesskab.
Som konsekvens af revideret forretningsorden ændres det faste punkt 2 i dagsordenen fra
"godkendelse af referat" til "bemærkninger til referat".
Villy L. Thomsen, Ole Andersen og Bodil Thomsen var fraværende.

Bilag:

Revideret forretningsorden for LBR
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Valg/udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd

J.nr.:

15.00.05A30/dwjckbo
09/27610

Side 386

Åben sag
BY

Sagsfremstilling:

Som følge af kommunalvalg skal der ske ny udpegning af medlemmer til LBR.
I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 45 stk. 3 fremgår, at
medlemmer og suppleanter udpeges for 4 år ad gangen bortset fra formanden og dennes suppleant. Funktionsperioden for LBR regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale
valgår. Det vil sige pr. 1. juni 2010. Finder udpegningen sted i løbet af denne periode, gælder
den til periodens udløb.
Jobcentret har i brev af 29. januar 2010 orienteret nedennævnte organisationer om, at indstilling af nye medlemmer til LBR skal ske senest den 25. marts 2010.
Det lokale beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af Byrådet:
1. 1 fra kommunalbestyrelsen (borgmesteren eller formanden for beskæftigelsesud-

valget er født formand af LBR).
Formanden for Beskæftigelsesudvalget er Gitte Krogh.
2. Op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Der er pt. ikke modtaget indstillinger fra DA.
3. Op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark.
LO
indstiller
Medlemmer: Lisbeth Fruensgaard, HK.
Hanne Christensen, FOA.
Ole Andersen, 3F.

følgende:

Suppleanter: Esben Slot, Dansk Metal.
Kurt Kristensen, Dansk El-forbund.
Mona Lykke Henriksen, 3F.
4. 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd.

5.
6.
7.
8.
9.

FTF
indstiller
følgende:
Medlem: Villy L. Thomsen, Finansforbundet.
Der er ikke udpeget suppleanter pt.
1
efter
indstilling
fra
Akademikernes
Centralorganisation.
AC ønsker ikke repræsentation i LBR, Brønderslev.
Op
til
2
efter
indstilling
fra
Danske
Handicaporganisationer.
Elly Henriksen er valgt.
1
efter
indstilling
fra
Praktiserende
Lægers
Organisation.
Der er pt. ikke modtaget indstillinger fra PLO.
1
efter
indstilling
fra
det
lokale
Integrationsråd.
Bodil Thomsen er valgt.
Op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i
forening.
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LBR skal på førstkommende møde efter den 1. juni 2010 beslutte, om LBR ønsker repræsentation af op til 2 relevante lokale foreninger. Hidtil har der i LBR været repræsentation af A-kassernes Samvirke og Landbo Nord.
Jobcentret foreslår, at LBR indstiller udpegningen til godkendelse og fremsender indstillingen
til endelig godkendelse i Beskæftigelsesudvalget og Byrådet.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010:
Vedr. pkt. 6 - Per Dissing er også udpeget af Danske Handicaporganisationer, hvorfor det har to
repræsentanter i LBR.
LBR indstiller til godkendelse.
Villy L. Thomsen, Ole Andersen og Bodil Thomsen var fraværende.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 12. april 2010:
Udsat til næste møde med henblik på at få tilbagemeldingen fra DA.

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2010:
Godkendt.
Johannes Trudslev var fraværende

Bilag:

Brev fra AC vedr. udpegning af repræsentant til LBR
Ny indstilling af repræsentanter og suppleanter fra LO
Ny FTF-iindstilling til LBR
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Ansøgning projekt senior mentorkorps

J.nr.:

15.20.00Ø40/dwjckbo
09/9833

Side 388

Åben sag
LBR

Sagsfremstilling:
LBR anmodede på møde den 30. april 2009 Jobcentret om at udarbejde forslag til projekt senior/mentorkorps for unge mellem 18-24 år på offentlig forsørgelse, som ikke er startet på eller
har gennemført en uddannelse eller har et job.
Rammerne for projektet blev drøftet på LBR møde den 25. juni 2009, og Jobcentret har på denne baggrund udarbejdet projektbeskrivelse.
Formål
At etablere korps/netværk af seniormentorer der støtter de 18-30 årige på offentlig forsørgelse
til at få en uddannelse eller et job.
Målgruppe
18-30 årige på offentlig forsørgelse som endnu ikke er startet på eller har gennemført en uddannelse eller har job.
Økonomi
LBR ansøges om 30.000 kr. fordelt som følger:
•

Annoncering efter mentorer 15.000 kr.

•

Drift af netværk (4 møder i løbet af året) 5.000 kr.

•

Undervisning/introduktion til mentorer 10.000 kr.

Udgiften til aflønning af mentorer afholdes af jobcentret.
Tidsplan
Projektet har opstart hurtigst muligt og løber til udgangen af 2010.
Jobcentret foreslår, at LBR imødekommer ansøgningen.

Påtegning fra Center for Økonomi:
Ansøgningen bør prioriteres under hensyntagen til den samlede økonomi på LBR´s budget jfr.
økonomioversigt.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010:
Projektet skal hedde Unge Mentorkorps.
Projektansøgning imødekommes.
Det anføres i øvrigt, at Senior Mentorkorps, som tidligere var fremme, henvendte sig til at
netværke vedr. +55 årige. Det aftales at dette undersøges og bringes til næste møde.
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Bilag:

Ansøgning projekt senior-mentorkorps
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Mødekalender 2010 for LBR

J.nr.:

00.01.00A14/dwfslj
09/24366

Side 390

Åben sag
LBR

Sagsfremstilling:

I
møde
den
29.
oktober
2009
vedtog
LBR
mødekalender
for
2010.
Mødekalenderen blev efter ønske fra LBR ændret i møde den 17. december 2009.
Beskæftigelsesudvalget fremsatte i møde den 18. januar 2010 ønske om, at LBRs mødekalender for 2010 blev ændret således, at møderne i LBR bliver afviklet før møderne i Beskæftigelsesudvalget.
I møde den 18. februar 2010 blev det besluttet, at projektkoordinator udarbejder ny mødekalender således, at møderne i LBR så vidt muligt placeres ca.1 uge før møderne i Beskæftigelsesudvalget.
Jobcentret fremsender på denne baggrund nedenstående forslag til mødekalender.
Mødeart
Dato
Tidspunkt
LBR-møde
18.februar
Kl.9.00
Temadag for LBR
25.marts
Kl. 9.00-15.00
LBR-møde
6.april
Kl.15.30
Møde mellem LBR og Be- 10.maj
Før beskæftigelsesudvalgs
skæftigelsesudvalget
vedr.
møde (dvs. før kl. 14.00)
beskæftigelsesplan
LBR-møde
15.juni
Kl. 15.30
LBR-møde
24.august
Kl. 15.30
LBR-møde
19.oktober
Kl.15.30
LBR-møde
14.december
Kl. 15.30
Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender mødekalender for 2010.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010:
Mødeplanen godkendt.
Villy L. Thomsen, Ole Andersen og Bodil Thomsen var fraværende.
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Nævnstatistikker: Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn
2008-2009

J.nr.:

16.00.00K07/dwjclb
10/5281

Åben sag
LBR/BE

Sagsfremstilling:

Statsforvaltningen i Nordjylland har fremsendt statistikker for Beskæftigelsesankenævnet og Det
Sociale Nævn for 2008 og 2009 vedrørende realitetsafgjorte sager.
Statistikkerne omfatter:
Fra Beskæftigelsesankenævnet sager på følgende områder:
Sygedagpenge, Aktiv socialpolitik, Aktiv beskæftigelsesindsats; Integration, Pension, Retssikkerhed mv. og Andre lovområder .
Fra
Det
Sociale
Nævn
sager
på
følgende
områder:
Aktiv socialpolitik, Integration, Pension, Retssikkerhed mv., Social service og Andre lovområder
.
Tallene for henholdsvis Beskæftigelsesankenævnet og Det Social Nævn vedrørende realitetsafgjorte sager fra alle kommuner i Region Nordjylland i 2008 og 2009 viser, at der totalt set er
sket et fald i antallet af sager.
I Brønderslev Kommune er der også samlet set sket et fald i antallet af sager.
Jobcentret har udarbejdet sammendrag af talmaterialet således, at tal for Region Nordjylland
som helhed er præsenteret sammenholdt med tal for Brønderslev Kommune.
Jobcentret foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010:
Taget til efterretning.
Villy L. Thomsen, Ole Andersen og Bodil Thomsen var fraværende.

Bilag:

Årsstatistik fra Beskæftigelsesankenævn og Det sociale nævn 2008-2009
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LBRs virksomhedspris kombineret med temaarrangement

J.nr.:

00.05.07G01/dwjckbo
10/6862

Side 392

Åben sag
LBR

Sagsfremstilling:

LBR besluttede i møde den 18. februar 2010 at bevillige midler til uddeling af virksomhedspris
kombineret med temaarrangement.
Jobcentret har på denne baggrund udarbejdet forslag til indhold på temadagen samt indstillingsskema vedrørende virksomhedspris.
Baggrund
For at synliggøre og anerkende indsatsen på det rummelige arbejdsmarked samt at profilere
LBR har LBR besluttet, at der hvert år uddeles en virksomhedspris til en privat eller offentlig
virksomhed, som har gjort en særlig indsats på området. Overrækkelse af prisen vil ske i forbindelse med LBR temaarrangement, som gennemføres i 4. kvartal 2010.
Temaarrangement
Jobcentret foreslår følgende emner til temaarrangementet:
•

•

Oplæg omkring fremtidens arbejdsmarked fx. ved fremtidsforsker. Hvordan kommer fremtidens arbejdsmarked til at se ud, hvilke jobs, hvilke
kompetencer og er der brug for alle?
Oplæg omkring det rummelige arbejde. Fokus på virksomhedernes sociale
ansvar og behovet for at rekruttere og fastholde mennesker som har brug
for en hjælpende hånd. Hvor rummelige er vi, hvilke muligheder giver det
rummelige arbejdsmarked?

•

Oplæg omkring stress eller hvordan det modvirkes således, det ikke fører
til sygefravær.

•

Et oplæg med en humoristisk vinkel som afslutning på aftenen.

•

Overrækkelse af virksomhedspris.

Virksomhedspris
Skal synliggøre og annerkende de gode initiativer og løsninger.
Indstillingerne vurderes ud fra, om indsatsen medvirker til at:
•

Fastholde medarbejdere som var/ er i fare for at miste jobbet.

•

Integrere personer der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

•

Forebygge eller nedsætte sygefraværet på virksomheden.

•

Ansætte medarbejdere i job på særlige vilkår eller i fleksjob.

Virksomhedskonsulenterne i Jobcenter Brønderslev indstiller senest den 15. september 2010
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relevante virksomheder til projektkoordinator qua indstillingsskema.
LBR eller repræsentanter herfra og koordinator for virksomhedskonsulenterne udpeger prisvinder og begrunder valget senest den 15. oktober 2010.
Jobcentret foreslår,
•

at LBR godkender udkast til indhold i temaarrangement,

•

at LBR godkender retningslinier og indstillingsskema for virksomhedspris,

•

at LBR beslutter, hvem der skal deltage i udpegning at prisvinder.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010:
Bilag er ikke kommet med ud med dagsorden. Der er derfor ikke taget stilling til retningslinje og
indstillingsskema.
Forslag til oplægsholdere er godkendt til det videre arbejde.
Det ønskes, at virksomhedsprisen kombineres mellem kontant beløb og skulptur eller maleri.
Virksomhedskonsulenter indstiller og LBR vælger samlet virksomheden.
Villy L. Thomsen, Ole Andersen og Bodil Thomsen var fraværende.

Bilag:

Retningslinier og indstillingsskema for LBRs virksomhedspris
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Evaluering psykologhjælp - tidlig indsats

J.nr.:

15.20.05Ø54/dwjckbo
10/1025

Side 394

Åben sag
LBR

Sagsfremstilling:

LBR bevilligede i møde d.en. 29. oktober 2009 90.000 kr. til pilotprojektet psykologhjælp – tidlig
indsats svarende til, at ca. 30 borgere kunne deltage i projektet. Da det viste sig sværere end
forventet at skaffe psykologer har pilotprojektet i 2009 kun omfattet 10 personer svarende til en
udgift på ca. 28.000 kr.
I møde den 18. februar 2010 besluttede LBR at forsætte pilotprojektet for at få et større erfaringsgrundlag, hvilket betyder, at yderligere 20 borgere skal deltage således, at det samlede antal borgere i pilotprojektet kommer op på 30, som var udgangspunktet for pilotprojektet.
Samtidig ønskede LBR at få en evaluering vedrørende de første 10 borgere.
Jobcentret har på denne baggrund udarbejdet nedenstående evaluering.
Baggrund
Baggrunden for iværksættelse af pilotprojektet er, at Jobcentret får flere sygedagpengemodtagere med psykiske lidelser.
Formål
Formålet er primært at afklare sygedagpengemodtagere hurtigt for herefter, at kunne give relevant tilbud. Sekundært at afkorte varigheden af sygedagpenge.
Målgruppe
Nye sygedagpengemodtagere (tidlig indsats) med psykiske lidelser.
Indhold
Efter 1. samtale hos sagsbehandler henvises den sygemeldte borger til screening hos psykolog.
Screeningen består af en samtale mellem psykologen og borgeren med det formål, at afklare
om borgeren kan aktiveres, hvilken form for aktivering, om der er behov for yderligere behandling eller i bedste fald, om borgeren efterfølgende kan raskmeldes.
Efter screeningen sker der skriftlig tilbagemelding til sagsbehandler.
I ovennævnte sager er der henvist 5 borgere til Socialmedicinsk Enhed og 5 borgere til privatpraktiserende psykolog. Alle screeninger er gennemført i løbet af november og december
2009.
Resultater:
•

2 sager hvor der ikke kan peges på psykologiske problemer, der kræver opfølgning eller indsats.
Begge borgere blev efterfølgende raskmeldt.

•

1 sag hvor borgeren kan aktiveres under hensyntagen til skånehensyn. Pågældende forventes
raskmeldt med udgangen af marts måned 2010.

•

2 sager hvor der anbefales yderlige psykologisk undersøgelse, men hvor der kan aktiveres under
hensyntagen til skånehensyn.

•

1 sag hvor der anbefales yderligere psykologhjælp og gradvis tilbagevenden til arbejde.
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•

1 sag hvor der anbefales tilbagevenden til uddannelse med start marts 2010.

•

1 sag hvor der anbefales aktivering under hensyntagen til skånehensyn og herefter gradvis tilbagevenden til arbejde.

•

2 sager hvor der anbefales gradvis tilbagevenden til arbejdet.

Sagsbehandlerne vurderer projektet meget positivt, idet screeningen giver et bedre fundament
for den efterfølgende indsats i relation til den enkelte borger.
Det skal bemærkes, at screeningen ikke nødvendigvis har været den afgørende faktor for, om
borgerne er blevet raskmeldte eller har indflydelse på længden af sygeperioden. De kommende
20 sager (screeninger) vil bidrage til at danne et bredere grundlag at konkludere på.
Jobcentret foreslår, at evalueringen tages til orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010:
Evalueringen tages til efterretning.
Samtidig påpeges det, at ansøgningen er imødekommet ud fra en forventning om, at borgere
med psykiske problemer håndteres - og ikke borgere med en psykisk lidelse.
Villy L. Thomsen, Ole Andersen og Bodil Thomsen var fraværende.
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Regnskab 2009 - LBR

J.nr.:

15.00.00Ø36/dwokjf
08/7464

Side 396

Åben sag
LBR

Sagsfremstilling:
Center for Økonomi fremsender regnskab for regnskabsåret 2009.
Oversigten viser, at der er brugt 1.153.387 kr. af LBR´s samlede bevilling i 2009 på 1.461.608
kr. Overskuddet 308.221 kr. overføres til 2010.
LBR kan overføre 25% af bevillingen, som er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Regnskabet er under forbehold for revisionens godkendelse.
Center for Økonomi foreslår, at LBR godkender regnskabet.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010:
Godkendt.
Villy L. Thomsen, Ole Andersen og Bodil Thomsen var fraværende.

Bilag:

Regnskab 2009-LBR
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Status Økonomi

J.nr.:

00.03.00Ø02/dwokjf
08/6851

Side 397

Åben sag
LBR

Sagsfremstilling:
Center for Økonomi fremsender økonomirapport/budget for 2010.
Økonomirapporten viser, at der er modtaget 1.270.085 kr. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og at
der er et overskud på 308.221 kr. fra LBR´s budget i 2009 således, at LBR´s samlede bevilling
for 2010 lyder på 1.578.306 kr.
Der tages forbehold for revisionens godkendelse af regnskabet for 2009 med hensyn til overskuddet i 2009.
LBR har i 2010 bevilget 1.133.000 kr. Der er således 445.306 kr. tilbage i 2010 til nye tiltag/ansøgninger.
Center for Økonomi foreslår, at økonomirapporten tages til efterretning.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010:
Godkendt.
Villy L. Thomsen, Ole Andersen og Bodil Thomsen var fraværende.

Bilag:

LBR-Status økonomi 28.02.10
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Statistik LBR

J.nr.:

00.01.00A10/dwjckbo
08/13745

Side 398

Åben sag
LBR

Sagsfremstilling:
Jobcentret har:
•

Pr. 22. marts 2010 udarbejdet oversigt over forløb i forhold til virksomhedspraktik, løntilskud,
fleksjob og voksenlærlinge.

•

Pr. 22. marts 2010 udarbejdet oversigt over virksomhedscentre samt antal anvendte
pladser.
Center for økonomi har:

•

Pr. 28. februar 2010 udarbejdet oversigt over udviklingen i udgifter til og antal på kontanthjælp,
sygedagpenge, revalidering, førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse.

Jobcentret foreslår, at sagen tages til orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010:
Taget til efterretning.
Villy L. Thomsen, Ole Andersen og Bodil Thomsen var fraværende.

Bilag:

Udvikling på udvalgte overførselsudgifter 2009-2010
Statistik 22.03.10
Oversigt virksomhedscentre pr.22.03.10
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Resultatrevision 2009

J.nr.:

15.00.15K07/dwjctk
10/7445

Side 399

Åben sag
LBR/BE

Sagsfremstilling:
Sagsfremstilling
Resultatrevisionen består af 4 dele som jobcentrene skal kommentere på:
• Et scorecard med resultater for ministerens mål, hvor Jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling.
• Et besparelsespotentiale som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet
på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen.
• En resultatoversigt hvor der vises indsats og resultater i Jobcentret samt udviklingen i
disse den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i
de andre jobcentre i klyngen.
• Et scorecard for indsatsen hvor jobcentrenes resultater, rettidighed i jobsamtaler og aktive tilbud til tiden sammenlignes med de øvrige jobcentre i nordjylland.
Overordnet set har 2009 været præget af en stigende ledighed, i det følgende fremdrages de
væsentligste konklusioner fra resultatrevisionen.
Stigning
i
antallet
af
forsikrede
ledige
Der var i december 2009 1298 forsikrede ledige i Brønderslev. Der er tale om en stigning på 48
% i forhold til december 2008. Til sammenligning har der i gennemsnit været en stigning på 79
% hos de øvrige jobcentre i klyngen. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at Jobcenter
Brønderslev har et relativt højt niveau af A-dagpengemodtagere i forhold til de øvrige jobcentre i
klyngen (men dog ca. det samme niveau som de øvrige jobcentre i Nordjylland).
Det er samtidig værd at bemærke, at i Nordjylland er det Brønderslev, der har haft det største
antalsmæssige fald i jobbene på Jobnet, med et fald på 176 job, dette svarer også til det største
relative fald på 70,1 % (november 2009 i forhold til november 2008). Dette betyder selvsagt,
at rammerne for indsatsen er vanskelige.
Stigning
i
ungdomsledigheden
Jobcenter Brønderslev havde i december 2009 472 ledige under 30 år. Der er tale om en stigning på 40 % i forhold til samme periode året før. Der er tale om en generel tendens, der ligeledes ses hos de øvrige jobcentre i klyngen. Stigningen er primært sket blandt de unge Adagpengemodtagere under 30 år, hvor der er sket en fordobling i forhold til december 2008.
Jobcentret følger her den generelle udvikling, der har været i beskæftigelsesregionen Nordjylland.
I en periode med lavkonjunktur rammes de unge ofte hårdt af ledigheden. En stor del af de unge ledige, har ikke en kompetencegivende uddannelse. For at ruste de unge til fremtidens arbejdsmarked, er det helt afgørende at have fokus på uddannelse for denne målgruppe.
Stigning
i
langvarige
sygedagpengeforløb
Der har i hele 2009 været en stigning i antallet af langvarige sygedagpengeforløb. Dette udgør
en af de væsentligste udfordringer for jobcentret i 2010. Jobcenter Brønderslev, er et af de få
jobcentre i klyngen, der kan registrere en stigning i de langvarige sygeforløb. Der er både sket
en stigning i forløb med en varighed mellem 26-52 uger samt sygedagpengeforløb over 52
uger. Årsagen har til dels været, at der i 2009 er påbegyndt flere sygedagpengeforløb end i
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2008. I den tidlige indsats og den aktive linje der er lagt op til i lovgivningen, og som tillige er en
del af Brønderslev Kommunes aktiveringsstrateg, vil der være massiv fokus på at få vendt udviklingen på dette område i 2010.
Jobcentret foreslår at, LBR drøfter resultatrevisionen og afgiver høringssvar, og oversender
resultatrevisionen til videre politisk behandling.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010:
LBR ønsker, at der er fokus på de langtidssygemeldte og på de ikke arbejdsmarkedsparate.
Villy L. Thomsen, Ole Andersen og Bodil Thomsen var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2010:
Indstilles som indstillet af Beskæftigelsesudvalget med tilføjelse, at der også skal være fokus på
ledighedsydelse.
Arne M. Jensen og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2010:
Godkendt.
Johannes Trudslev var fraværende

Bilag:

Resultatrevision 2009
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Orientering

J.nr.:

00.01.00I06/dwjckbo
09/13241

Sagsfremstilling:

Følgende punkter er til orientering:
•

Orientering fyraftensmøde.

•

LBR-hjemmeside.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010:
Taget til efterretning.
Villy L. Thomsen, Ole Andersen og Bodil Thomsen var fraværende.

Side 401

Åben sag
LBR
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Eventuelt

J.nr.:

00.01.00I08/dwjckbo
09/24363

Side 402

Åben sag
Det Lokale Beskæftigelsesråd

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010:
Brevet, som er sendt til RBR vedr. deres henvendelse om Mål 2010, sendes pr. mail til LBR.
Villy L. Thomsen, Ole Andersen og Bodil Thomsen var fraværende.

