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Rundvisning på Learncentret i Brønderslev

J.nr.:

/dwjckbo

Side 432

Åben sag
LBR

Sagsfremstilling:
Det Lokale Beskæftigelsesråd starter mødet med en rundvisning på Learncentret, Håndværkervej 1 i Brønderslev.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
Leder af Learncentret viste rundt.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

var

fraværende.
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Godkendelse af dagsorden

J.nr.:

00.01.00G01/dwjckbo
09/24362

Side 433

Åben sag
LBR

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden for møde i LBR den 24. august 2010.
Jobcentret forslår, at dagsorden for møde den 24. august 2010 godkendes.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
Godkendt.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

var

fraværende.
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Bemærkninger til referat

J.nr.:

00.01.00G01/dwjckbo
09/24361

Side 434

Åben sag
LBR

Sagsfremstilling:

Bemærkninger til referat fra møde i LBR den 15. juni 2010.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
Ingen.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

var

fraværende.
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Ungecoach - orientering om projekt

J.nr.:

15.04.00G01/dwjctk
08/1179

Side 435

Åben sag
LBR

Resumé:

LBR fremsatte i mødet den 15. juni 2010 ønske om at få en orientering vedrørende projekt ungecoach.
På denne baggrund er ungecoachen inviteret til at deltage i mødet for at give en orientering om
indhold, metoder og resultater i projektet.

Sagsfremstilling:
Baggrund for projekt ungecoach
Jobcenter Brønderslev oplevede/oplever at en del unge fra 17 års alderen og opefter af den ene
eller anden grund ikke kommer i gang med uddannelse og dermed heller ikke kan fastholdes på
arbejdsmarkedet. For at nå regeringens mål om, at 95% af en ungdomsårgang får en uddannelse, ønskede/ønsker Jobcenter Brønderslev at arbejde intensivt med denne gruppe qua ansættelse af en ungecoach.
LBR bevilligede på denne baggrund midler til projekt ungecoach i perioden 1. oktober 2007
frem til 1. oktober 2009.
I forbindelse med budgetaftalen for 2010 blev ungecoachfunktionen gjort til en fast stilling pr. 1.
januar 2010.
Mål med projektet
Projekt Ungecoach har det mål at øge antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse og give unge, der kommer i gang med en uddannelse mulighed for at trække på en ressourceperson/coach.
Målgruppe
Projektet er rettet mod unge16-25 årige i match 2 som har:
•

Manglende faglige, personlige og sociale kompetencer.

•

Personlige problemer (socialt og økonomisk uafklarede).

•

Svagt netværk.

•

Indlæringsproblemer.

•

Ordblindhed eller læse/stavesvage.

•

Sociale fobier.

•

Begyndende misbrug.

•

Psykiske lidelser og depression.

Indhold i projektet:
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1. Motivations- og afklaringstilbud.
2. Fastholdelse af den unge i job eller uddannelse.
3. Opsøgende arbejde.
Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
Taget til efterretning.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

05

Orientering om aktiveringsstrategi

J.nr.:

15.20.00P22/dwjctk
09/27550

var

fraværende.

Åben sag
LBR

Resumé:
Beskæftigelseschefen orienterer LBR om Brønderslev Kommunes aktiveringsstrategi.

Sagsfremstilling:

Aktiveringsstrategien blev godkendt på møde i Byrådet den 26. november 2009.
De overordnede politiske pejlemærker for Brønderslev Kommunes aktiveringsindsats er:
•

Primært fokus på ordinær beskæftigelse.

•

Tidlig og kontinuerlig indsats.

•

Høj aktiveringsgrad giver mulighed for høj grad af individuel hensyntagen.

•

Individuel og meningsfuld aktivering rettet mod arbejdsmarkedets behov.

•

Unge skal så vidt mulig i uddannelse.

Brønderslev Kommunes aktiveringspolitik har et overordnet og primært mål, at den enkelte borger så hurtigt som muligt opnår ordinær beskæftigelse. Vejen og midlerne til at nå hertil kan variere, men endemålet for indsatsen er altid ordinær beskæftigelse.
Jobcentret forslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
Taget til efterretning.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

Bilag:

Notat vedr. aktiverinsstrategi

var

fraværende.
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Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2010 - 2. kvartal 2010

J.nr.:

15.00.00P16/dwjctk
09/10321

Side 437

Åben sag
LBR/BE

Resumé:
Jobcentret udarbejder kvartalsvis en opfølgning i forhold til den aktuelle Beskæftigelsesplan.
Jobcentret har nu udarbejdet opfølgningsrapport for 2. kvartal 2010 i forhold til Beskæftigelsesplan 2010.
Sagen fremsendes til LBR til efterretning.

Sagsfremstilling:
Overordnet set er der fremgang på jobmarkedet i Brønderslev Kommune. I forhold til 1. kvartal
er der sket en stigning i antallet af stillinger i jobnet. Således viser data fra jobindsats.dk, at antallet af ledige stillinger i jobnet i 2. kvartal 2010 lå på 208 stillinger. Det er en stigning på 84 stillinger i forhold til 1. kvartal. Der er dog stadig tale om en markant tilbagegang i forhold til 2.
kvartal 2009.
I nedenstående fremdrages de væsentligste konklusioner fra den anden opfølgningsrapport:
Positiv udvikling på kontanthjælpsområdet
I 2. kvartal 2010 har antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp ligget stabilt mellem 596 og
609 personer. Målsætningen for 2010 er, at antallet af kontanthjælpsmodtagere ikke må overstige 650 fuldtidspersoner.
I forhold til Beskæftigelsesministerens første mål, hvor antallet af arbejdsmarkedsparate ledige
med mere end 3 måneders ledighed skal begrænses mest muligt, er Jobcenter Brønderslev også i 2. kvartal 2010 det jobcenter i klyngen, som klarer sig bedst i forhold til ministerens første
mål. Jobcenter Brønderslev har i maj 2010 haft en stigning på 3 % i forhold til samme periode
sidste år. Målsætningen er, at Brønderslev skal have en bedre udvikling end gennemsnittet i
klyngen i 2010.
I forhold til aktiveringsgraden, har antallet af aktive kontanthjælpsmodtagere i 2. kvartal 2010 i
langt størstedelen af perioden været på over 45 %. I juni måned kan der dog konstateres et
mindre fald i aktiveringsgraden. Målsætningen er her en aktiveringsgrad på minimum 45 %.
Udfordringer på sygedagpengeområdet
På forløb over 26 uger har Jobcenter Brønderslev oplevet en stigning på 12 % i april 2010,
sammenlignet med april 2009. De øvrige jobcentre i klyngen har oplevet er et fald på 1 %.
Der var i 2. kvartal 2010 gennemsnitligt 129 sygedagpengesager med en varighed over 52
uger. Målsætningen er, at antallet skal nedbringes til højst 83 sager. For antallet af sager mellem 5 og 52 uger har der i gennemsnit været 417 sager i 2. kvartal 2010. Målet er 414 sager. I
forhold til 1. kvartal er antallet af sager over 52 uger uændret, mens der har været et mindre fald
i antallet af sager mellem 5 og 52 uger.
Egne data viser, at der i 2. kvartal 2010 har været en øget tilgang i forhold til samme måneder i
2009. I august iværksættes nye aktiveringsforløb i samarbejde med sundhedsområdet. Herved
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vil aktiveringsgraden stige markant henover efteråret, og det forventes ligeledes, at dette vil
medføre, at det vil have en positiv effekt på antallet af langvarige sager.
Stigning i antallet af forsikrede ledige, men positive tendenser
I forhold til maj 2009 har Jobcenter Brønderslev oplevet en stigning i antallet af forsikrede ledige
på 12 %, mens gennemsnittet for klyngen har en stigning på 50 %. Jobcenter Brønderslev har
derved haft en bedre udvikling end de øvrige jobcentre i klyngen.
I maj 2010 var der 965 A-dagpengemodtagere i Brønderslev Kommune. Resultatmålet for 2010
er, at der ikke må være mere end 1.150 A-dagpengemodtagere. Målsætningen opfyldes derfor
pt. Ledigheden toppede i marts med 1.296 bruttoledige fuldtidspersoner. Sidenhen er der sket
et markant fald med 330 personer fra marts til maj måned 2010. Dette skyldes til dels sæsonudsving, der traditionelt registreres henover foråret, men samtidig øget aktivitet i det lokale erhvervsliv, hvilket giver sig udslag i en stigning i antallet af stillinger på jobnet.
Aktiveringsprocenten på de forsikrede ledige ligger pt. på 31 % for de ledige, der er berettiget til
refusion. Målet er en aktiveringsprocent på 40 % i 2010. Der er dog sket en stigning på 8 % i
forhold til 1. kvartal.
Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager opfølgningen for 2. kvartal på Beskæftigelsesplan 2010 til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 16. august 2010:
Udvalget tager rapporten til efterretning.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
Taget til efterretning.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

Bilag:

Opfølgningsrapport 2.kvt. 2010

var

fraværende.
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2. udkast til Beskæftigelsesplan for 2011

J.nr.:

15.00.00P16/dwjctk
10/6637

Side 439

Åben sag
LBR/BE/ØK/BY

Resumé:
Beskæftigelsesministeren fremsætter hvert år rammer og mål for beskæftigelsesindsatsen. Brønderslev Kommune skal udarbejde en Beskæftigelsesplan for den fremtidige beskæftigelsesindsats ud fra de rammer og mål, som beskæftigelsesministeren fremsætter. Jobcenter
Brønderslev har afholdt fællesmøde med Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesudvalget, hvor ministermålene blev drøftet. 1. udkast af beskæftigelsesplanen er blevet behandlet
på Beskæftigelsesudvalgets møde den 7. juni 2010 og LBRs møde den 15. juni 2010.
Jobcentret foreslår, at LBR tager 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2011 til orientering.

Sagsfremstilling:
I forbindelse med tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen for 2010 har Fagenheden for
Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse udarbejdet 2. udkast til Beskæftigelsesplan for 2011.
Planen er lavet på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der er identificeret gennem resultatrevisionen for 2009, samt fællesmødet mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd den 10. maj 2010. Planen tager desuden udgangspunkt i Ministerens
indsatsområder og mål for 2011 samt Arbejdsmarkedsstyrelsens skabelon for udarbejdelsen af
Beskæftigelsesplan 2011.
1. udkast af Beskæftigelsesplan 2011 blev behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 7.
juni 2010. Beskæftigelsesplanen har været til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) den
15. juni 2010.
De ønskede rettelser og tilføjelser i Beskæftigelsesplan 2011 er markeret med gult.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med 1. behandlingen af beskæftigelsesplanen
den 7. juni 2010:
Udvalget havde følgende bemærkninger til 1. udkast af Beskæftigelsesplanen:
•

Lokale udfordringer tydeliggøres.

• Aktuel status og aktiveringsgrad revurderes ved budgetvedtagelsen.
Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd i forbindelse med 1. behandlingen af beskæftigelsesplanen den 15. juni 2010:
LBR havde følgende bemærkninger:
• LBR ønsker en beskrivelse af, at jobrotation og voksenlærlinge indgår i planen.
• LBR ønsker at få opfølgning på målene i planen.
Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager 2. udkast til Beskæftigelsesplan
2011 til orientering.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 16. august 2010:
Udvalget godkender Beskæftigelsesplan 2011 og sender den til videre godkendelse.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
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Taget til orientering.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

Bilag:

Beskæftigelsesplan 2011 - 2. udkast

var

fraværende.
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Opfølgningsrapport juni 2010 fra Beskæftigelsesregion Nordjylland

J.nr.:

15.00.00K07/dwjcstl
10/15643

Side 441

Åben sag
LBR/BE

Resumé:
Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats.
Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne første opfølgningsrapport i 2010 følges op
på Jobcenter Brønderslevs udvikling i forhold til de af ministeren opstillede mål.
I rapporten har Beskæftigelsesregionen opstillet forslag til punkter, som kan drøftes på et opfølgningsmøde.
LBR skal tage opfølgningsrapporten pr. juni 2010 til orientering.

Sagsfremstilling:
I april 2010 modtog 4.602 borgere i Brønderslev Kommune en forsørgelsesydelse, hvilket svarer til 20,2 % af befolkningen i kommunen. Til sammenligning modtog 19,1 % af befolkningen i
hele Nordjylland forsørgelsesydelse i april 2010.
Der er tale om en stigning på 5,6 % på et år. Hvis førtidspensionister tages ud, har der været en
stigning på 8,3 %. Stigningen er sket på baggrund af en stigning indenfor A-dagpenge, introduktionsydelse og revalidering, og et fald i kontant- og starthjælp samt forrevalidering.
Ministermål 1 – Arbejdskraftreserven
Der er pr. 1. april 2010 499 personer i arbejdskraftreserven i Brønderslev Kommune. Af de ledighedsberørte har 40 % været ledige i mindst 3 sammenhængende måneder, svarende til
gennemsnittet i Nordjylland og lidt under gennemsnittet i resten af landet. 38 % af de ledighedsberørte dagpengemodtagere og 56 % af de ledighedsberørte kontant- og starthjælpsmodtagere er i arbejdskraftreserven.
Arbejdskraftreserven i Brønderslev Kommune er steget med 24 % på et år, hvilket er væsentligt
mindre set i forhold til såvel klyngen (næstmindste stigning er på 43 %), Nordjylland og hele
landet. Som det eneste jobcenter i klyngen har Brønderslev haft et fald (19 %) i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven.
Ministermål 2 – Sygedagpengeforløb over 26 uger
I marts 2010 havde Brønderslev Kommune 298 sygedagpengeforløb over 26 uger, svarende til
30 % af alle sygedagpengeforløbende i Brønderslev – en stigning på 17 % på et år.
Ministermål 3 – Ungeindsatsen
I april 2010 var der 469 unge under 30 år på kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og
dagpenge. Der var 82 unge kontanthjælpsmodtagere under match 1 (jobklar), 165 under match
2 (indsatsklar) og 9 under match 3 (midlertidig passiv), hvilket er en stigning i de indsatsklare
unge, og et fald i de jobklare og midlertidig passive.
Der har på et år været en stigning på 12 % i antallet af unge ledige i Brønderslev Kommune,
hvilket er under gennemsnittet for Nordjylland og resten af landet. Siden januar 2010 er tallene
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dog begyndt at falde. Den bedste udvikling i Brønderslev Kommune er på kontanthjælp, hvor
antallet er faldet med 1 %, hvor der i regionen har været en stigning på 4 % og i resten af landet
har der været en stigning på 13 %.
Personer på kanten af arbejdsmarkedet
Der har været en stigning på 1 % i antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet, som omfatter personer, der har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 % af tiden hvert år i minimum
3 på hinanden følgende år. I Brønderslev Kommune har 45 % af målgruppen været på kanten
af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. Det er en mindre andel end gennemsnittet for Nordjylland
og resten af landet.
Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager opfølgningsrapporten juni 2010 fra
Beskæftigelsesregion Nordjylland til orientering.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 16. august 2010:
Taget til efterretning.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
Taget til efterretning.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

Bilag:

Opfølgningsrapport juni 2010
Tillæg til mødemateriale

var

fraværende.
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LBRs virksomhedsrettede plan 2011 - udkast

J.nr.:

15.00.00P22/dwjctk
08/13353

Side 443

Åben sag
LBR

Resumé:

LBRs plan for lokale virksomhedsrettede initiativer skal indgå i den samlede beskæftigelsesplan
for jobcenter Brønderslev jvf. § 47, stk. 4 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Jobcentret fremsender 1. udkast til det lokale beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan for
2011 til drøftelse.

Sagsfremstilling:

LBR besluttede i møde den 15. juni 2010, at den virksomhedsrettede plan skulle have fokus på
følgende: ungeområdet, sygedagpenge (alle målgrupper), styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job (ministermål 1) samt analyser af virksomhedernes arbejdskraftbehov.
LBR skal hvert år udarbejde en plan for, hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Initiativerne skal ligge indenfor de overordnede rammer for jobcentrets beskæftigelsesplan og indenfor beskæftigelsesministerens udmeldte mål for LBR bevillingen.
Overordnede rammer for LBR-midler:
1. Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud.
2. Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger
i arbejdsevnen eller som i øvrigt har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Beskæftigelsesministeren har i brev af 29. juni 2010 udmeldt følgende indsatsområde for anvendelse af tilskuddene til de lokale beskæftigelsesråd for 2011:
•

•

At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser overfor udsatte grupper på arbejdsmarkedet, hvor den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller
finde veje til beskæftigelse.
At de lokale beskæftigelsesråd afsætter midler til jobcenterkoordinatorer af mentornetværk og til drift af netværksmøder og til kurser til virksomhedsmentorer.

Af brevet fremgår yderligere at følgende skal i fokus:
•

LBR skal understøtte den aktive linie i beskæftigelsesindsatsen for at imødegå en stigning i langtidsledigheden.

•

Virksomheder, der ansætter langtidsledige, skal have ekstra opbakning via støtte til netværk og mentorhjælp.
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Virksomhedscentre.

•

Brug af virksomhedsmentorer.
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Jobcentret har på baggrund af ovenstående udarbejdet 1. udkast til LBRs virksomhedsrettede
plan for 2011.
Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter udkast.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
Jobcentret udarbejder forslag til målbare indsatser.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

Bilag:

var

fraværende.

Udkast til LBRs virksomhedsrettede plan 2011.
Udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til de lokale beskæftigelsesråd for
2011

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 24. august 2010

10

Evaluering af projekt psykologhjælp - tidlig indsats

J.nr.:

15.20.05Ø54/dwjckbo
10/1025

Side 445

Åben sag
LBR

Resumé:
Jobcentret har udarbejdet evaluering af projekt psykologhjælp – tidlig indsats.
Evalueringen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling:

LBR bevilgede i møde den 9. oktober 2009, 90.000 kr. til pilotprojektet Psykologhjælp svarende
til, at ca. 30 borgere kunne deltage i projektet . Da det viste sig sværere end forventet at skaffe
psykologer til pilotprojektet i 2009, fik kun 10 borgere psykologhjælp svarende til en udgift på
ca. 28.000 kr.
LBR bevilligede på denne baggrund 60.000 kr. i møde den 18. februar 2010 til fortsættelse af
pilotprojektet, da jobcentret ønskede, at få et større erfaringsgrundlag. Det vil sige med 30 borgere, som var udgangspunktet for projektet.
Baggrunden for at iværksætte pilotprojektet var, at Jobcentret fik og stadig får flere og flere sygedagpengemodtagere med psykiske lidelser.
Formål
Formålet var primært at afklare sygedagpengemodtagere hurtigt for herefter at kunne give relevant tilbud, sekundært at afkorte varigheden af sygedagpenge.
Målgruppe
Sygedagpengemodtagere med psykiske lidelser. Målgruppen omfatter ikke sygedagpengemodtagere hvor egentlig behandling er nødvendig.
Der har været henvist i alt 30 borgere til psykologhjælp (screening), hvoraf 1 deltager er udeblevet. De 29 borgere der har fået foretaget screening fordeler sig på 23 kvinder og 6 mænd.
Projektperiode
Den samlede projektperiode har været fra december 2009 til udgangen af april 2010.
Indhold
Efter 1. samtale hos sagsbehandler er den sygemeldte borger blevet henvist til screening hos
psykolog. Efter screeningen har psykologen udarbejdet skriftlig tilbagemelding til sagsbehandler. Screeningen, som indeholder samtale med den enkelte borger samt en skriftlig tilbagemelding, har i gennemsnit haft en samlet varighed af 2-2 ½ time pr. borger.
Der har været indgået samarbejde med 2 privatpraktiserende psykologer samt socialmedicinsk
enhed.
Effekt
Der har været henvist i alt 30 borgere til psykologhjælp (screening), hvoraf de 29 har fået gennemført screening, idet 1 borger udeblev. De 29 borgere er fordelt på 23 kvinder og 6 mænd.
Nedenstående status er opgjort pr. 1. juli 2010. Ud af de 29 borgere er status:
•

4 er stadig sygemeldt men henvist til psykiatrisk udredning.
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•

3 er stadig sygemeldt.

•

1 er ude af sygedagpenge – overgået til udbetaling fra pensionskasse.

•

5 er sygemeldt, men i virksomhedspraktik mhp. tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

•

2 sygemeldt men i virksomhedspraktik med dato for tilbagevenden til arbejde.

•

10 er raskmeldt (en af disse er nu igen sygemeldt men pga. anden lidelse).

•

2 er fraflyttet kommunen.

•

2 har genoptaget arbejdet delvist.

Ud af de 29 borgere modtager 12 (ca. 41 %) ikke længere sygedagpenge, 9 borgere (ca. 31%)
er enten på vej tilbage til arbejdsmarkedet eller har genoptaget arbejde delvist, 8 borgere (ca.
28 %) er stadig sygemeldt, hvor den ene dog er nytilmeldt og hvor lidelsen er en anden.
Det skal bemærkes, at det kun er i enkelte sager, hvor det kan fastslås, at screeningen har været umiddelbar medvirkende årsag til raskmelding. Dette ses, når raskmelding forekommer
umiddelbart efter eller kort tid efter screeningssamtalen.
Sagsbehandlerne er dog enige om, at det skriftlige materiale som udarbejdes af psykologen efter screeningssamtalen, har været et meget vigtigt fundament for at iværksætte den ”rigtige aktivering - det rigtige tilbud" fra start således, at sygedagpengeperioden er eller kan blive begrænset mest muligt.
Jobcentret har i mellemtiden fastansat psykolog, som indarbejder erfaringerne fra dette projekt i
forbindelse med screening af sygedagpengemodtagere i tidlig indsats.
Økonomi
LBR har samlet bevilliget 90.000 kr. til psykologhjælp for 30 borgere til en forventet udgift på
max. 3.000 kr. pr screening. Der har i alt været 29 borgere til psykologhjælp, hvilket svarer til en
samlet udgift på 60.500 kr. Årsagen til det mindre forbrug er, at andelen af anvendt tid til
screeninger hos de eksterne psykologer har været mindre end forventet.
Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager evalueringen til efterretning.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
Taget til efterretning.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

var

fraværende.

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 24. august 2010

11

Indbydelse til evalueringsseminar for KIA projektet

J.nr.:

16.19.00P20/dwjckbo
09/12385

Side 447

Åben sag
LBR/BE

Resumé:
Brønderslev Kommune har siden 2008 deltaget i et forsøgsprojekt med virksomheden KIApro.
Projektet er et treårigt forsøg, som er støttet af forebyggelsesfonden og retter sig mod sygemeldte med særlig risiko for langvarigt fravær.
KIApro har fremsendt en indbydelse til Beskæftigelsesudvalget og LBR om deltagelse i et evalueringsseminar den 9. september 2010.
LBR skal drøfte deltagelse i evalueringsseminaret.

Sagsfremstilling:
Siden 2008 har Brønderslev Kommune sammen med Frederikshavn og Hjørring kommuner deltaget i et projekt i samarbejde med virksomheden KIApro. (Projekt for sygemeldte med
bevægeapperatsproblemer). Projektet er et treårigt forsøgsprojekt, støttet af Forebyggelsesfonden. Samarbejdet indeholder en arbejdsrettet rehabiliteringsindsats for sygemeldte med særlig
risiko for langvarigt fravær via et tværfagligt KIA-team.
Projektet evalueres af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Resultaterne af evalueringen vil foreligge efter projektets ophør. Kommunerne holder derfor allerede nu et evalueringsseminar. Seminaret skal bl.a. give svar på, om forventningerne er blevet opfyldt samt pege
på, hvilke elementer der med fordel kan overføres til drift, når projektperioden ophører i foråret
2011.
LBR indbydes sammen med Beskæftgielsesudvalget til at deltage i arrangementet.
Jobcentrer foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd deltager i evalueringsseminaret for
KIApro den 9. september 2010.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 16. august 2010:
Det aftales, at medlemmerne melder sig hver især.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
Projektkoordinator sørger for tilmelding af de LBR medlemmer, der ønsker at deltage.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

Bilag:

var

fraværende.
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Status på projekt Klar til uddannelse

J.nr.:

15.20.05P20/dwjckbo
10/11378

Side 449

Åben sag
LBR

Resumé:

Jobcentret har udarbejdet status vedrørende projekt Klar til uddannelse til LBR til efterretning.

Sagsfremstilling:

LBR bevilgede i møde den 18. februar 2010 midler til projekt Klar til uddannelse. LBR besluttede i forbindelse med bevillingen at få status på projektet løbende.
Jobcentret har på denne baggrund udarbejdet status pr. 9. august 2010.
Formål med projektet
Projektet tager sigte på at motivere unge uden uddannelse samt kvalificere uddannelsesvalget,
så den unge inden uddannelsesstart har kendskab til mulighederne, ved hvad der kræves, har
et perspektiv i forhold til fremtidige jobmuligheder, har fået individuel støtte til egne personlige
og sociale barrierer for at kunne starte en uddannelse.
Målgruppe
Ledige unge 18-24 år (kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1-2) samt forsikrede ledige under 25 år med uddannelsespålæg som vurderes at have behov for afklaring af uddannelsesvalg
og personlige samt sociale kompetencer.
Det forventes, at mellem 48-60 unge deltager i projektet i projektperioden.
Status
Der har i alt været visiteret 13 unge til projektet. Der er pt. 6 deltagere tilknyttet holdet, og en af
disse udsluses inden for de næste to uger til uddannelse. Fem deltagere er fra kontanthjælpsgruppen og en deltager modtager sygedagpenge.
7 deltagere påbegynder uddannelse i august og er allerede stoppet i projektet. Se nedenstående oversigt over antal udslusede samt handleplan for disse:
Deltager 1:
Kvinde på 21, matchgruppe1. Begynder på HF ved VUC i Aalborg.
Deltager 2:
Kvinde på 24 (forsørger), matchgruppe1. Begynder på EUC Nord, hvor hun kan færdiggøre sin
HG uddannelse via HG-Flex-ordningen. Hun forventer at afslutte på EUC Nord ultimo september, næste mål er en elevplads indenfor detailhandlen.
Deltager 3:
Mand på 19, matchgruppe 1. Begynder på HF ved VUC i Aalborg.
Deltager 4:
Kvinde på 24, matchgruppe 1. Begynder på HG ved Aalborg Handelsskole.
Deltager 5:
Kvinde på 25, matchgruppe 2. Påbegynder HGS (1-årig HG for elever med studentereksamen).
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Deltager 6:
Kvinde 21 (forsørger), matchgruppe 2. Påbegynder 10. klasse ved VUC i Hjørring.
Deltager 7:
Kvinde 21, matchgruppe 1. Påbegynder grundforløb på SOSU-skolen i Vodskov.
Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager status til efterretning.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
Taget til efterretning.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

Bilag:

Indhold i projekt

var

fraværende.
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Refusion af kørselsudgifter til underviser - Projekt for ledige og sygemeldte

J.nr.:

15.20.05P20/dwjckbo
09/31756

Åben sag
LBR

Resumé:
Jobcentret ansøger om dækning af kørselsudgifter til underviser i forbindelse med projekt for ledige og
sygemeldte med let til moderat depression og/eller stress.

Sagsfremstilling:

LBR bevilligede i møde den 2. oktober 2009 midler til gennemførelse af projekt for ledige og sygemeldte med let til moderat depression og/eller stress.
Projektet blev afsluttet den 12. april 2010 og LBR behandlede på møde den 15. juni 2010 evaluering af projektet.
Da projektet først udløb i april måned 2010, har det ikke været muligt at dække kørselsudgifterne i 2010 under bevillingen for 2009.
Kørselsudgifterne udgør 8.116 kr.
Baggrund
Baggrunden for iværksættelse af projektet var, at Jobcentret fik flere og flere ledige eller sygemeldte borgere med stress og depression. Projektet blev udbudt af Psykiatrifonden, og det var
ligeledes underviser (psykolog) fra Psykiatrifonden, der varetog forløbet.
Formål
Projektet havde det formål, at give deltagerne viden om og redskaber til at identificere tidlige
tegn på depression og lære, hvordan de selv kan være med til at forebygge tilbagefald.
Målgruppe
Ledige og sygemeldte borgere med stress og/eller let til moderat depression.
Der var plads til max. 25 deltagere.
Der var i alt henvist 21 deltagere til projektet, kun 13 af disse deltog. Een af disse 13 deltog dog
kun sporadisk. De resterende 8 henviste borgere har enten ikke ønsket at deltage, haft forværring i sygdom eller er blevet raskmeldte inden projektets start.
Varighed
Projektforløbet bestod af 3 timer pr. uge i 5 uger samt ét opfølgningsmøde efter nogle måneder.
Projektet startede i december 2009 og sluttede med opfølgningsmøde den 12. april 2010.
Jobcentret foreslår, at Det Lokal Beskæftigelsesråd dækker kørselsudgifterne til underviser på
8.116 kr.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
LBR imødekom ansøgningen.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

var

fraværende.
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Ansøgning - Voksenlærlingekampagne

J.nr.:

15.20.00Ø40/dwjckbo
09/9833

Side 453

Åben sag
LBR

Resumé:
Jobcentret ansøger LBR om midler til at iværksætte kampagne vedrørende voksenlærlinge.
LBR bedes imødekomme ansøgningen.

Sagsfremstilling:
Baggrund
LBR fremsatte i mødet den 15. juni 2010 ønske om at fremme virksomhedernes kendskab til
voksenlærlingeordningen med det formål at øge anvendelse af denne mulighed.
Jobcentret har på denne baggrund udarbejdet ansøgning vedrørende voksenlærlingekampagne.
Formål
Formål med projektet er at informere virksomhederne om mulighederne for at anvende voksenlærlingeordningen således, at denne mulighed kan være medvirkende faktor til at give uddannelse til den gruppe af ledige, som er omfattet af ordningen.
Indhold
Projektet udformes som en kampagne der er delt i to.
•

Annoncer om voksenlærlingeordningen i de lokale medier.

•

Udarbejdelse af folder til virksomheder vedrørende voksenlærlingeordningen.

Annoncerne søges suppleret med artikel med både voksenlærling og virksomhed.
Folderen til virksomhederne distribueres af virksomhedskonsulenterne.
Målgruppe
Projektets målgruppe er virksomheder beliggende i Brønderslev Kommune.
Økonomi
Der søges om 30.000 kr.
Tidspunkt
Kampagnen iværksættes i løbet af efteråret 2010.
Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd imødekommer ansøgningen.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
LBR
udsatte
Jobcentret arbejder videre med en uddybning af kampagnen/indsatsen.
Henrik

Gadeberg,

Hanne

Christensen

og

Lisbeth

Fruensgaard

beslutningen.
var

fraværende.
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Status Økonomi

J.nr.:

00.03.00Ø02/dwokjf
08/6851

Side 455

Åben sag
LBR

Resumé:
Økonomioversigt pr. 31. juli 2010, der viser hvor meget der er tilbage af bevillingen for 2010.
LBR skal tage økonomioversigt til efterretning.

Sagsfremstilling:
Center for Økonomi fremsender økonomirapport/budget for 2010.
LBR´s budget for 2010 udgør 1.578.306 kr. Der er pr. 31. juli bevilget 1.145.000 kr. Der er således 433.306 tilbage til nye tiltag/ansøgninger i 2010. Forbruget pr. 31. juli udgør 488.165 kr.
Center for Økonomi foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager økonomirapporten til efterretning.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
Taget til efterretning.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

Bilag:

LBR-Status økonomi 31.07.10

var

fraværende.
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Statistik LBR

J.nr.:

00.01.00A10/dwjckbo
08/13745

Side 456

Åben sag
LBR

Resumé:
Jobcentret har udarbejdet statistikmatereiale, som fremsendes til LBR til orientering

Sagsfremstilling:
Jobcentret har:
•

Pr. 5. august 2010 udarbejdet oversigt over forløb i forhold til virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob og voksenlærlinge.

•

Pr. 9. august 2010 udarbejdet oversigt over virksomhedscentre samt antal anvendte
pladser.

Center for økonomi har:
•

Pr. 31. juli 2010 udarbejdet oversigt over udviklingen i udgifter til og antal på kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse.

Vedrørende offentlige løntilskudspladser så er 84 ud af 168 besat pr. 31. juli 2010.
Jobcentret foreslår, at Det Lokale Bbeskæftigelsesråd tager sagen til orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
Taget til orientering.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

Bilag:

Statistik 09.08.10
Grafer pr. 31.juli 2010
Oversigt virksomhedscentre 09.08.10

var

fraværende.
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Orientering

J.nr.:

00.01.00I06/dwjckbo
09/13241

Side 457

Åben sag
LBR

Sagsfremstilling:

Følgende punkter er til orientering:
•

Orientering fra styregruppen for aktiveringsstrategien.

•

Brunchmøde/virksomhedsnetværk.

•

LBR temaarrangement.

•

Rapport: Anbefalinger til Det lokale beskæftigelsesråd.

•

Ungenetværk i regionen.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
Orientering
fra
Vil fremover være fast orienteringspunkt. Pt. intet at orientere om.

styregruppen

Brunchmøde
Gennemføres i 4. kvartal 2010.
LBR
Indbydelse sendes til godkendelse hos formand og næstformænd.

temaarrangement

Rapport
Bliv uddelt på mødet.
Ungenetværk
Punktet indgik under orientering fra ungecoach.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

var

fraværende.
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Eventuelt

J.nr.:

00.01.00I08/dwjckbo
09/24363

Side 458

Åben sag
LBR

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
Intet.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

var

fraværende.
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Punkter til næste møde i LBR

J.nr.:

00.01.00I08/dwjckbo
10/11377

Side 459

Åben sag
LBR

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. august 2010:
Intet.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

var

fraværende.

