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Godkendelse af dagsorden

J.nr.:

00.01.00G01/dwjckbo
09/24362

Side 459

Åben sag
LBR

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden for møde i LBR den 28. oktober 2010.
Jobcentret forslår, at dagsorden for møde den 28. oktober 2010 godkendes.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. oktober 2010:
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt på dagsordenen vedr. anvendelse af offentlige jobtræningspladser.
Lisbeth Fruensgaard var fraværende.

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 28. oktober 2010

02

Bemærkninger til referat

J.nr.:

00.01.00G01/dwjckbo
09/24361

Sagsfremstilling:

Bemærkninger til referat fra møde i LBR den 24. august 2010.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. oktober 2010:
Ingen bemærkninger.
Lisbeth Fruensgaard var fraværende

Side 460

Åben sag
LBR
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Foreløbig bevilling til Det Lokale Beskæftigelsesråd 2011

J.nr.:

15.00.00Ø36/dwokjf
10/1509

Side 461

Åben sag
LBR

Resumé:
Udmelding om foreløbig bevilling på 1.255.525 kr. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Sagsfremstilling:
Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt foreløbig bevilling til kommunerne for 2011. Det Lokale
Beskæftigelsesråd i Brønderslev Kommune modtager 1.255.525 kr. Til sammenligning var bevillingen i 2010 på 1.270.085 kr.
Bevillingen er 1-årig, hvilket betyder, at bevillingen skal være reelt anvendt på konkrete projekter indenfor regnskabsåret. LBR kan dog overføre 25% af bevillingen til 2012.
Når Finansloven for 2011 er endeligt vedtaget - forventelig i december 2010 - vil Arbejdsmarkedsstyrelsen udsende en endelig bevillingsudmelding.
Jobcentret foreslår, at sagen tages til orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. oktober 2010:
Taget til orientering.
Lisbeth Fruensgaard var fraværende

Bilag:

Foreløbig LBR-fordeling 2011
Foreløbig bevillingsudmelding LBR 2011
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LBRs virksomhedsrettede plan for 2011 - 2. udkast

J.nr.:

15.00.00P22/dwjctk
08/13353

Side 462

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 2. udkast til LBRs virksomhedsrettede plan for 2011 til godkendelse.

Sagsfremstilling:
LBR besluttede i mødet 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) og analyser af virksomhedernes arbejdskraftbehov.
I møde den 24. august 2010 besluttede LBR, at der skal indgå målbare målsætninger for de enkelte indsatsområder.
Jobcentret foreslår, at der løbende bliver opstillet resultatmål i relation til de projekter/indsatser,
som LBR iværksætter indenfor de udvalgte fokusområder i den virksomhedsrettede plan, og at
LBRs indsatser understøtter målene i beskæftigelsesplanen for 2011.
Indhold
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.
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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.

•

Virksomhedscentre.

•

Brug af virksomhedsmentorer.

Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender planen.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. oktober 2010:
Godkendt.
Lisbeth Fruensgaard var fraværende

Bilag:

Udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til de lokale beskæftigelsesråd for
2011
Udkast til LBRs virksomhedsrettede plan 2011
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Status projekt Klar til uddannelse

J.nr.:

15.20.05P20/dwjckbo
10/11378

Side 464

Åben sag
LBR

Resumé:

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

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. 29.september 2010
Status
Der har i alt været visiteret 22 unge til projektet. Der er pt. 12 deltagere tilknyttet projektet, hvoraf der er aftaler vedrørende praktik eller opstart på uddannelse for de 8.
Oversigt over deltagere, handleplaner samt udslusning er vedlagt som bilag.
Jobcentret foreslår, at LBR tager status til orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. oktober 2010:
Taget til orientering.
Lisbeth Fruensgaard og Gitte Krogh var fraværende.

Bilag:

Status på deltagere pr. 29. september 2010
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Forlængelse af projekt Klar til uddannelse

J.nr.:

15.20.05P20/dwjckbo
10/11378

Side 465

Åben sag
LBR

Resumé:

Jobcentret ansøger LBR om midler til forlængelse af projekt Klar til uddannelse i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011.

Sagsfremstilling:

LBR besluttede i møde den 18. februar 2010 at iværksætte projekt Klar til uddannelse
Projektet kom i gang primo maj 2010 og nuværende projektbevilling gælder til udgangen af
2010.
Jobcentret ansøger LBR om forlængelse af projektet, da projektet allerede har vist gode resultater. Projektet har været i gang i knap 5 måneder, men Jobcentret anbefaler et bredere grundlag og hermed en længere projektperiode for at kunne se en endegyldig effekt af projektet
blandt andet i forhold til fastholdelse i uddannelse samt yderligere udvikling af metoder i relation til målgruppen.
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 og 2 samt forsikrede ledige u.
25 år med uddannelsespålæg, som vurderes at have behov for afklaring af uddannelsesvalg og
personlige samt sociale kompetencer.
.
Indhold
Projektet indeholder følgende
•

Indledende samtale med nyvisiterede.

•

Gruppeundervisning

•

Individuel vejledning

Der er løbende og tæt opfølgning. Indsatsen er individuel, helhedsorienteret og håndholdt.
Status:
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Status på projektet pr. 29. september 2010 er, at der har været visiteret 22 unge til projektet.
Heraf er de 10 udsluset til følgende: 6 er påbegyndt uddannelse, 2 er i praktik med henblik på
uddannelse, 2 er vendt tilbage til projektet med henblik på ny uddannelsesplan.
Af de 12 som pt. går på projektet, er der aftaler vedrørende praktik eller opstart på uddannelse
for de 8.
I relation til de opstillede succeskriterier for projektet i 2010 er det grundet den korte projektperiode endnu svært at vurdere de endelige måltal i forhold til fastholdelsesgrad og udslusningseffekt.
Økonomi:
Der søges om i alt 412.000 kr. fordelt som følger: løn 372.000 kr., kørsel 20.000 kr. samt diverse 20.000 kr.
Evaluering:
Projektet evalueres løbende med henblik på antal deltagere, visitation, indhold, udslusning/effekt i relation til de opstillede succesmål samt efterværn. Yderligere udarbejdes der status på hver enkelt ung ved afslutning samt 3 mdr. efter afslutning.
Jobcentret foreslår,
•

at projekt Klar til uddannelse forlænges frem til 31.december 2011.

•

at udgiften til projekt Klar til uddannelse på 412.000 kr. finansieres af LBRs bevilling for
2011.

Påtegning fra Center for Økonomi:
Ansøgningen bør prioriteres under hensyntagen til den samlede økonomi på LBR´s budget for
2011.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. oktober 2010:
LBR besluttede at forlænge projektet via bevilling for 2011.
Lisbeth Fruensgaard og Gitte Krogh var fraværende.
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Uddannelse af projektmedarbejder

J.nr.:

15.20.05P20/dwjckbo
10/11378

Side 467

Åben sag
LBR

Resumé:
Jobcentret ansøger LBR om midler til betaling af projektmedarbejders deltagelse i konference
vedrørende ungeindsats.

Sagsfremstilling:

Jobcentret ansøger Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) om midler til betaling af projektmedarbejders deltagelse i konferencen jagten på de 95 %.
Den pågældende projektmedarbejder er ansat i projekt Klar til uddannelse som har til formål at
motivere unge til uddannelse og efterfølgende fastholde dem i uddannelse.
Konferencen består af en række workshops som vil beskrive en række metoder og værktøjer
til at få unge i gang med uddannelse samt at fastholde dem.
Konferencen finder sted den 22. november 2010 i Odense Congress Center.
Økonomi
Udgiften til konferencen udgør 1.895 kr. samt dækning af kørselsudgifter Aalborg-Odense turretur på 1.870 kr. Den samlede udgift udgør 3.765 kr.
Udgifter til uddannelse indgår ikke i bevillingen, som LBR har givet til projekt Klar til uddannelse.
Udgiften kan dog dækkes af bevillingen grundet mindre forbrug i projektet end budgetteret.
Lovgrundlag
I vejledning for anvendelse af tilskud til de lokale beskæftigelsesråd står, at tilskuddet kan (indenfor rammerne at det overordnede formål for LBR) benyttes til opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere.
Jobcentret foreslår, at LBR bevilger 3.765 kr. til uddannelse af projektmedarbejder.

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 28. oktober 2010:
Ansøgning imødekommet.
Lisbeth Fruensgaard og Gitte Krogh var fraværende.

Bilag:

Program jagten på de 95 %
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Beskæftigelsesplan for 2011 samt tillæg til Beskæftigelsesplan

J.nr.:

15.00.00P16/dwjctk
10/6637

Side 469

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.
Beskæftigelsesplan for 2011 samt tillæg til beskæftigelsesplan er godkendt i Byrådet den 13.
oktober 2010.

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.
Beskæftigelsesregion Nordjylland har i brev dateret 31. august 2010 fremsendt bemærkninger
til Jobcenter Brønderslevs Beskæftigelsesplan. Det skal i den forbindelse bemærkes, at måltal i
forhold til brugen af "anden aktør" først vil blive fastlagt, når det endelige budget er vedtaget.
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.

Udvalgets bemærkninger er indarbejdet i 2. udkast til beskæftigelsesplan.
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.
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LBR ønsker at få opfølgning på målene i planen.

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:
Taget til orientering.
Henrik Gadeberg, Hanne Christensen og Lisbeth Fruensgaard
Suppleant (LO) Kurt Christensen deltog på mødet for Lisbeth Fruensgaard.

var

fraværende.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. oktober 2010
Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 6. oktober 2010:
Tillæg til beskæftigelsesplanen
Som led i aftalen ”Stærkere ud af krisen – bekæmpelse af langtidsledighed” er det aftalt, at der
for perioden 2010-2013 afsættes en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter. Brønderslev Kommune har modtaget midler til ansættelse af én virksomhedskonsulent i hele perioden.
Målgruppen for den ekstraordinære indsats er langtidsledige og personer med risiko for langtidsledighed. Det vil sige primært dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere (uanset matchgruppe) med mere end 12 måneders offentlig forsørgelse. Det centrale for anvendelsen af bevillingen er, at kommunen skal sikre, at flere personer får et virksomhedsrettet tilbud.
Kommunen skal, i forbindelse med bevillingen, udarbejde et tillæg til beskæftigelsesplanen for
2011, 2012 og 2013. I tillægget skal der opstilles kvantitative mål for udvidelsen af andelen af
personer i virksomhedsrettede tilbud for den 3-årige bevillingsperiode.
Jobcenter Brønderslev har taget udgangspunkt i antallet af borgere i målgruppen, der i 2. kvartal 2010 deltog i virksomhedsrettet aktivering. I denne periode var der hver måned i gennemsnit
140 personer i virksomhedsvendt aktivering (dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere med
mere end 12 måneders offentlig forsørgelse). Det forventes, at dette antal i perioden vil blive
hævet med 25 personer. Der vil så i gennemsnit fra den 1. januar 2011 og hele kampagneperioden være 165 personer i virksomhedsvendt aktivering. Frem til den 1. januar 2011 arbejdes
der med at øge antallet af personer fra det nuværende niveau til 165 personer.
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender tillægget til beskæftigelsesplan 2011, i forbindelse med den ekstrabevilling der er modtaget til ansættelse af virksomhedskonsulent.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. oktober 2010:

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 28. oktober 2010

Side 471

Indstilles godkendt.
Jens Arne Hedegaard var fraværende

Beslutning i Byrådet den 13. oktober 2010:
Godkendt.
Bodil Nielsen og Hans Chr. Holst var fraværende

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. oktober 2010:
Godkendt.
Lisbeth Fruensgaard, Gitte Krogh og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Beskæftigelsesplan 2011 - 2. udkast
Tillæg til beskæftigelsesplan 2011
Beskæftigelsesregion Nordjyllands bemærkninger til tillægget til beskæftigelsesplanen for 2011
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Ansøgning om midler til afholdelse af konference om ungestrategi

J.nr.:

15.20.00Ø40/dwjckbo
09/9833

Side 472

Åben sag
LBR

Resumé:

Jobcentret ansøger LBR om midler til afholdelse af konference om udvikling af ungestrategi for
ungeindsatsen i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling:

Formål:
Formålet med konferencen er, at den skal være startskuddet til udvikling af en helhedsorienteret
ungeindsats for de 15-29 årige på tværs af forvaltninger og UU i Brønderslev Kommune.
Mål:
Målet med indsatsen er, at størstedelen af alle unge (Regeringens målsætning er 95 % af en
ungdomsårgang) får en ungdomsuddannelse, samt at de forskellige tilbud og indsatser koordineres og optimeres, således der sker en helhedsorienteret indsats for den enkelte unge og derved skabe fundamentet for at indfri regeringens målsætning.
Ligeledes som det skal hindre de unge (18-29 årige) i at havne på offentlig forsørgelse
Indhold
Konferencen vil indeholde orientering om ungepakke, status på ungeområdet, input til målsætninger for den heltidsorienterede indsats samt udmønte sig i en handlingsplan for det videre arbejde
Deltagerkreds:
Byrådet, fagdirektører, repræsentanter fra Socialcentret, Jobcentret, Børne- og Familieområdet,
Skoleområdet , UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), PPR (Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning), Fritids- og Kulturområdet , Psykiatriområdet.
Økonomi:
Udgiften til afholdelse af konferencen forventes at udgøre 45.000 kr.
Tidspunkt:
Konferencen afholdes inden 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 28. oktober 2010:
Ansøgning imødekommet.
Lisbeth Fruensgaard, Gitte Krogh og Henrik Gadeberg var fraværende.
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Ansøgning om midler til virksomhedsrettet indsats for de 15-17 årige

J.nr.:

15.20.00Ø40/dwjckbo
09/9833

Åben sag
LBR

Resumé:
Jobcentret ansøger LBR om midler til virksomhedsrettet indsats for de 15-17 årige.

Sagsfremstilling:

Som følge af den vedtagne ungepakke har kommunen (jobcentret) mulighed for at give beskæftigelsesrettede tilbud til alle unge 15-17 årige, der ikke er i uddannelse og job. Tilbuddet gives,
hvor kommunen (jobcentret) vurderer den unge har behov for en beskæftigelsesrettet indsats.
Jobcentret foreslår derfor frikøb af en intern virksomhedskonsulent fra Learncentret på 1/2 tid
i en forsøgsperiode fra den 1. november til 31.december 2010 Formålet er, dels at lave opsøgende arbejde overfor virksomheder med det formål at skabe jobåbninger til de 15-17 årige,
som har brug for et beskæftigelsesrettet tilbud, dels at placere de 15-17 årige i virksomhedspraktik.
Der er pt. ikke overblik over hvor mange 15-17 årige, det kommer til at dreje sig om.
Udgiften til projektet udgør i alt 70.000 kr., hvilket svarer til tilkøb af ekstern konsulent/vikar på
1/2 tid til at varetage den interne virksomhedskonsulents nuværede arbejdsopgaver i perioden
1. november til 31. december 2010.
Indsatsen vil efterfølgende blive evalueret med henblik på implementering fremadrettet.
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 28. oktober 2010:
Ansøgning imødekommet.
Lisbeth Fruensgaard, Gitte Krogh og Henrik Gadeberg var fraværende.

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 28. oktober 2010
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Ansøgning om midler til uddannelse af virksomhedskonsulenter

J.nr.:

15.20.00Ø40/dwjckbo
09/9833

Åben sag
LBR

Resumé:
Jobcentret ansøger LBR om midler til uddannelse af virksomhedskonsulenter placeret i Learncentret.

Sagsfremstilling:

Jobcentret ansøger Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) om midler til
af et heldags salgsseminar for virksomhedskonsulenter.

gennemførelse

Seminariet kombinerer undervisning, træning, coaching m.m og målet er, at få et vinderteam af
konsulenter, der understøtter jobcentrets strategi og besøgsresultater. Der vil blandt andet blive
undervist i det velkørende virksomhedsbesøg og optimering af resultater.
Uddannelsen gennemføres inden udgangen af 2010 og foreståes af konsulentfirmaet Wanek og
Myrner, der har erfaring med salgsseminar fra andre jobcentre.
Vedlagt som bilag er generel beskrivelse af seminaret, men indholdet vil blive tilpasset til Jobcentrets ønsker og vilkår ligeledes som der vil blive indarbejdet en borgervendt vinkel i relation
til motivation, medvirken m.m.
Økonomi
Den samlede udgift til uddannelsen udgør i alt 52.500 kr. og indbefatter uddannelse af 14 deltagere til en pris af 3.750 kr. pr deltager.
Lovgrundlag
I vejledning for anvendelse af tilskud til de lokale beskæftigelsesråd står, at tilskuddet kan (indenfor rammerne at det overordnede formål for LBR) benyttes til opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere.
Jobcentret foreslår, at LBR bevilliger 52.500 kr. til salgsseminar for virksomhedskonsulenter.

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 28. oktober 2010:
Ansøgningen ikke imødekommet.
Lisbeth Fruensgaard, Gitte Krogh og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Salgsseminar Wanek og Myrner

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 28. oktober 2010
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Ansøgning om midler til iværksættelse af projekt Gældshospitalet

J.nr.:

15.20.00Ø40/dwjckbo
09/9833

Side 477

Åben sag
LBR

Resumé:
Mælkebøtten ansøger LBR om midler til iværksættelse af projekt Gældshospitalet.

Sagsfremstilling:
Projekt Mælkebøtten ansøger LBR midler til ansættelse at projektmedarbejder 10 timer om
ugen til projekt Gældshospitalet.
Mælkebøtten er boligforeningen PMs boligsociale projekt, der har til formål, at skabe social trivsel i et boligområde, som kæmper med et dårligt ry.
Mælkebøtten er et 5-årigt projekt der gennemføres i samarbejde med Kuben, Boligforeningen
PM, Landsbyggefonden og Brønderslev Kommune.

Formål:
Projekt Gældshospitalet skal yde anonym rådgivning og vejledning omkring gæld, økonomistyring og budgetlægning i hverdagen.

Indhold
Gældshospitalet skal gennem individuel rådgivning om gæld samt vejledning i budgetlægning,
adgang til offentlige støtteordninger mv. hjælpe borgere til at forebygge en usund økonomi, løse
akutte gældssituationer samt forebygge opbygning af yderligere gæld.

Redskaberne i projektet vil være personlig gældsrådgivning samt undervisning i budgetlægning
og daglig økonomistyring

Målgruppe:
Gældshospitalets målgruppe er alle borgere, der i større eller mindre grad har problemer med
gæld eller har brug for vejledning i budgetlægning og økonomistyring. Målgruppen vil især omfatte personer på overførselsindkomst.

Økonomi:
Udgifterne til ansættelse af projektmedarbejder i 10 timer om ugen / 40 timer pr. måned udgør i
alt 120.000 kr. i projektperioden. Udgifterne fordeler sig som følger

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 28. oktober 2010

Oktober-december 2010

18.000 kr.

Januar-december 2011

72.000 kr.

Januar-maj 2012

30.000 kr.
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Tidspunkt:
Projektet ønskes iværksat pr. oktober 2010 og løber frem til udgangen af maj 2012.

Organisering
Projektværkstedet Mælkebøttens leder er økonomisk ansvarlig for Gældshospitalet og udlåner
gratis lokaler til Gældshospitalets daglige funktioner om arrangementer.

LBR-sekretariatets bemærkninger
Sekretariatet skal gøre opmærksom på, at LBR som udgangspunkt ikke kan bevilge midler til
projekter der strækker sig over flere år.

Jobcentret foreslår, at LBR drøfter ansøgningen.

Påtegning fra Center for Økonomi:
Ansøgningen bør prioriteres under hensyntagen til den samlede økonomi på LBR´s budget jfr.
økonomioversigt. Der skal dog gøres opmærksom på, at LBR´s bevilling er 1-årig og at den skal
udmøntes og være reelt anvendt på konkrete projekter i det pågældende bevillingsår.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. oktober 2010:
LBR besluttede at imødekomme ansøgningen under forudsætning af bevilling til LBR i 2011 og
2012.
LBR ønsker at modtage evaluering af projektet efter 6 måneder (maj 2011).
Lisbeth Fruensgaard, Gitte Krogh og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Ansøgning gældshospitalet

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 28. oktober 2010
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Status Økonomi - LBR

J.nr.:

00.03.00Ø02/dwokjf
08/6851
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Åben sag
LBR

Resumé:
Økonomioversigt pr. 30. september 2010, der viser hvor meget der er tilbage af bevillingen for
2010.

Sagsfremstilling:
Center for Økonomi fremsender økonomirapport/budget for 2010.
LBR´s budget for 2010 udgør 1.578.306 kr. Der er pr. 30. september 2010 bevilget 1.050.386
kr. Der er således 527.920 kr. tilbage til nye tiltag/ansøgninger i 2010. Forbruget pr. 30. september 2010 udgør 624.632 kr.
Center for Økonomi foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager økonomirapporten til efterretning. Det bemærkes, at der max. kan overføres 317.521 kr. til 2011.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. oktober 2010:
Taget til efterretning.
Lisbeth Fruensgaard, Gitte Krogh og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Status økonomi 30.09.10

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 28. oktober 2010
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Statistik LBR

J.nr.:

00.01.00A10/dwjckbo
08/13745
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Åben sag
LBR

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

Sagsfremstilling:
Jobcentret har :
•

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

•

pr. 12. oktober 2010 udarbejdet oversigt over virksomhedscentre samt antal anvendte
pladser

Center for økonomi har:
•

pr. 30. september 2010 udarbejdet oversigt over udviklingen i udgifter til og antal på kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse.

Vedrørende offentlige løntilskudspladser så er 87 ud 168 løntilskudspladser besat pr.
1.oktober 2010.
Jobcentret foreslår, at sagen tages til orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. oktober 2010:
Taget til orientering.
Lisbeth Fruensgaard, Gitte Krogh og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Oversigt over virksomhedscentre pr.12.10.10
Grafer
Statistik pr. 05.10.10

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 28. oktober 2010
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Orientering

J.nr.:

00.01.00I06/dwjckbo
09/13241
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Åben sag
LBR

Sagsfremstilling:

Følgende punkter er til orientering:
•

Brunchmøde/virksomhedsnetværk.

•

Status projekt unge mentorkorps.

•

Status konference vedr. ny lovgivning på sygedagpengeområdet.

•

LBR temaarrangement.

•

HK/Danmark samarbejde med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

•

Svar fra Erhvervsrådet vedrørende repræsentation i LBR.

•

KLs partnerskabsprojekt om unge.

•

Midler til FVU for ledige over 30 år.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. oktober 2010:
•

Brunchmøde: Afholdes den 16. november 2010.

•

Ungementor: Der holdes infomøde den 16. november 2010.

•

Status konference: Konferencen er gennemført med godt resultat.

•

LBR temaarrangement: Projektkoordinator gav status.

•

HK/Danmark: Projektkoordinator informerede om projektet.

•

Svar Erhvervsrådet: Repræsentant fra erhvervsrådet kan deltage ad hoc.

•

KL: Brønderslev Kommune deltager i partnerskabsprojekt om unge. Projektkoordinator
er Brønderslev Kommunes projektleder på projektet.

•

FVU: Jobcentret har fået midler til FVU-forløb for ledige over 30 år. Opstart er uge 47.

Lisbeth Fruensgaard, Gitte Krogh og Henrik Gadeberg var fraværende.

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 28. oktober 2010
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Eventuelt

J.nr.:

00.01.00I08/dwjckbo
09/24363

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. oktober 2010:
Intet.
Lisbeth Fruensgaard, Gitte Krogh og Henrik Gadeberg var fraværende.
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Punkter til næste møde i LBR

J.nr.:

00.01.00I08/dwjckbo
10/11377
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Åben sag
Det Lokale Beskæftigelsesråd

Sagsfremstilling:
Punkter til næste møde

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. oktober 2010:
Intet.
Lisbeth Fruensgaard, Gitte Krogh og Henrik Gadeberg var fraværende.

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 28. oktober 2010
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Lukket sag - Høringssvar - Anvendelse af offentlig jobtræning med løntilskud
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Lukket sag - Indstillinger til LBRs virksomhedspris 2010
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Ansøgning om midler til lokal voksenlærlingekampagne

J.nr.:

15.20.00Ø40/dwjckbo
09/9833

Side 486

Åben sag
LBR

Resumé:
Jobcentret ansøger LBR om midler til iværksættelse af en supplerende kampagne vedrørende
voksenlærlinge. LBR bedes drøfte og beslutte hvilke tiltag, der skal iværksættes.

Sagsfremstilling:

LBR fremsatte i møde den 15. juni 2010 ønske om at fremme virksomhedernes kendskab til
voksenlærlingeordningen med det formål at øge anvendelsen af denne mulighed.
Jobcentret udarbejdede på denne baggrund ansøgning vedrørende voksenlærlingekampagne,
som blev behandlet i møde den 24. august 2010. LBR besluttede, at jobcentret skulle arbejde
videre med en uddybning af kampagnen.
I mellemtiden har Beskæftigelsesregion Nordjylland planlagt Regional Voksenlærlingekampagne som gennemføres i perioden uge 40, 41 og 43 i 2010 (kampagnematerialet er vedlagt som
bilag). Til at gennemføre den regionale kampagne har Beskæftigelsesregion Nordjylland indgået aftale med konsulentfirmaet Wanek-Myrner.
Indhold
Jobcentret har rettet henvendelse til konsulentfirmet Wanek-Myrner vedrørende tilbud på gennemførelse af en supplerende indsats i Brønderslev Kommune.
Oversigt over og beskrivelse af supplerende lokale kampagnemuligheder i relation til den regionale voksenlærlingekampagne er vedlagt som bilag.
Vælger LBR at iværksætte hele kampagnepakken udgør udgiften 127.250 kr. Vælger LBR at
iværksætte dele af kampagnepakken, vil udgiften blive reduceret.
Såfremt LBR beslutter, at iværksætte en supplerende kampagne foreslås denne iværksat i forlængelse af den regionale kampagne, som slutter med udgangen af uge 43 i 2010. Forventet
start på lokal kampagne vil være uge 45 i 2010.
Jobcentret foreslår, at LBR drøfter og beslutter supplerende lokale indsatser til den Regionale
Voksenlærlingekampagne.

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 28. oktober 2010:
LBR besluttede at iværksætte hele kampagnepakken.
Lisbeth Fruensgaard, Gitte Krogh og Henrik Gadeberg var fraværende.

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 28. oktober 2010

Bilag:

Tilbud lokal voksenlærlingekampagne
Kampagneprodukter
Regionale Voksenlærlingekampagne

Side 487

