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Godkendelse af dagsorden

J.nr.:

00.01.00G01/dwjckbo
09/24362

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden for møde i LBR den 14. december 2010.
Jobcentret forslår, at dagsorden for møde den 14. december 2010 godkendes.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. december 2010:
Godkendt.
Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.
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Åben sag
LBR
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Bemærkninger til referat

J.nr.:

00.01.00G01/dwjckbo
09/24361

Sagsfremstilling:

Bemærkninger til referat fra møde i LBR den 28. oktober 2010.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. december 2010:
Ingen bemærkninger.
Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.
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Åben sag
LBR
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Ny foreløbig fordeling af bevilling til Det Lokale Beskæftigelsesråd 2011

J.nr.:

15.00.00Ø36/dwokjf
10/1509

Åben sag
LBR

Resumé:

Jobcentret fremsender ny foreløbig fordeling af bevilling til LBR for 2011 til orientering.

Sagsfremstilling:

Jobcentret fremsendte i LBR-møde den 28. oktober 2010 foreløbig fordeling af bevilling til LBR
for 2011, hvor bevillingen udgjorde 1.255.525 kr.
Jobcentret har i brev af 26. november 2010 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen modtaget ny foreløbig
fordeling af bevilling til LBR for 2011, hvor bevillingen nu udgør 797.446 kr.
Ændringerne i bevillingen sker som led i forhandlingerne om finansloven for 2011.
Efter § 47 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (LBK nr. 731
af 15/06/2010) afsættes der årligt et beløb til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige
virksomhedsrettede lokale initiativer.
Den samlede bevilling er fordelt efter samme fordelingsnøgle, som anvendes ved opgørelse af
de kommunale bloktilskud. Det skal bemærkes, at udmeldingen er med forbehold for finanslovens endelige vedtagelse. Endvidere kan der forekomme mindre justeringer i beløbende som
følge af den endelige gennemgang af kommunernes tilbagebetaling af midler for 2009.
Jobcentret forventer, at den endelige bevilling bliver udmeldt i december 2010.
Jobcentret foreslår, at sagen tages til orientering.

Påtegning fra Center for Økonomi:
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. december 2010:
Taget til efterretning.
Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Ny foreløbig fordeling af bevilling til lokale beskæftigelsesråd for år 2011
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Projektkoordinator for det lokale beskæftigelsesråd 2011

J.nr.:

81.02.00G01/dwjctk
08/13351

Side 493

Åben sag
LBR

Resumé:

Jobcentret fremsender sag om videreførelse af projektkoordinatorstillingen i 2011 til drøftelse.

Sagsfremstilling:
Baggrund
LBR har i mødet den 15. juni 2010 besluttet, at anmode jobcentret om forlængelse af projektkoordinatorstillingen i 2011 under forudsætning af, at LBRs bevilling for 2011 er på niveau med
bevilling for 2010.
LBR blev i møde den 28. oktober 2010 orienteret om foreløbig udmelding af bevilling til LBR i
2011 på 1.255.525 kr.
Jobcentret er i brev af 26. november 2010 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen blevet orienteret om ny
foreløbig bevilling for LBR for 2011 på 797.446 kr.
Indhold
I henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal jobcentret varetage sekretariatsbetjeningen for Det Lokale Beskæftigelsesråd.
Det Lokale Beskæftigelsesråd har til opgave at:
•

Overvåge resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret.

•

Rådgive Byrådet og staten om tiltag til forbedring af det lokale jobcenters beskæftigelsesindsats.

•

Have resultatrevisionen til høring og LBR kan afgive bemærkninger om resultatrevisionen til Byrådet og staten.

•

Have jobcenterets årlige beskæftigelsesplan til høring. LBR kan indstille til Byrådet og
staten, at der sker ændringer i planen.

•

•

Udarbejde en årsplan for, hvordan den virksomhedsrettede indsats kan understøttes lokalt, så beskæftigelsesindsatsen i størst muligt omfang bliver virksomhedsrettet og virksomhedsnær.
Udmønte den årlige statslige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd for at fremme særlige virksomhedsrettede initiativer af lokal karakter. Dette skal bidrage til og styrke det forebyggende arbejde for personer, der har en udsat tilknytning til arbejdsmarkedet.

I nedenstående redegør Jobcentret for nuværende opgaver for projektkoordinator samt, hvilke
opgaver der ikke vil blive udført. såfremt projektkoordinatorstillingen ikke videreføres.
De nuværende arbejdsopgaver for projektkoordinator er at:
•

Holde sig informeret om jobcentrets resultater og effekter samt om lovgivningen og
andet relevant fagstof inden for sit arbejdsområde.
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•

•

Sikre at Det Lokale Beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af det kommende
års beskæftigelsesplan for Jobcentret.
Tage initiativ til nye projekter, foretage sagsbehandling af projektforslag og opfølgning af alle projekter som behandles, eller igangsættes af Det Lokale Beskæftigelsesråd.

•

Planlægge og gennemføre temamøder/temadage, konferencer m.m.

•

Gennemføre diverse analyser for Det Lokale Beskæftigelsesråd.

•

•
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Holde Det Lokale Beskæftigelsesråd orienteret om både egne og andre projekters
forløb og sikre at der efter nærmere aftale bliver foretaget evaluering undervejs og i
forbindelse med projekternes afslutning.
Som selvstændigt projekt skal koordinatoren fremme udbredelsen af Det Lokale Beskæftigelsesråd’s initiativer til integration, arbejdsfastholdelse og forebyggelse af sygefravær gennem information, formidling, kurser samt forslag til nye initiativer og metodeudvikling i forhold til private og offentlige virksomheder, faglige organisationer,
sikkerheds- og tillidsrepræsentanter, læger, kommunale sagsbehandlere og andre
relevante personer / institutioner. Koordinatoren skal endvidere udvikle nye metoder
inden for arbejdsområdet i forhold til private og offentlige virksomheder f.eks. i form
af partnerskabsaftaler, virksomhedsnetværk og tilsvarende samarbejds- og udviklingsprojekter samt sikre vidensdeling mellem Beskæftigelsesudvalg og Det Lokale
Beskæftigelsesråd.

Yderligere er det vigtigt at påpege, at analyseenheden samlet set servicerer Det Lokale Beskæftigelsesråd.
Følgende opgaver løses ikke såfremt projektkoordinatorstillingen nedlægges:
•

Tage initiativ til og udvikle nye projekter og indsatser.

•

Analyseopgaver på vegne af LBR.

•

Planlægge og gennemføre temaarrangementer, konferencer m.m.

•

Initiativer til udvikling af nye metoder.

Økonomi
Ved ophør af projektkoordinatorstillingen er udgiften 0 kr. Ved fortsættelse af projektkoordinatorstillingen som nuværende vil udgifterne forventes at udgøre 541.000 kr. i 2011.
I retningslinier fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende anvendelse af LBRs midler fremgår følgende:
LBR kan ikke selv ansætte en konsulent, men kan anmode den kommunale eller statslige del af
jobcentret om at ansætte en medarbejder til at udføre de aktiviteter, som LBR kan iværksætte
for deres midler. Denne medarbejder kan ansættes med støtte fra LBRs midler, da det er arbejdsgiveren, der hæfter for udgifter til feriepenge i efterfølgende regnskabsår, sygdom eller
barsel. De udgifter som LBR kan give bevilling til er, løn og pensionsudgifter for medarbejderen.
Såfremt LBR anmoder stat eller kommune om at ansætte en konsulent, er det den pågældende
myndighed, der bestemmer hvilken medarbejder, der skal ansættes til at udføre de pågældende
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opgaver.
LBR kan til hver tid kun give bevilling for det indeværende regnskabsår.
Jobcentret foreslår, at LBR drøfter videreførelse af projektkoordinatorstilling i 2011.

Påtegning fra Center for Økonomi:
Udgiften til projektkoordinator på ca. 541.000 kr. i 2011 bør prioriteres under hensyntagen til
den samlede økonomi på LBR´s budget.
Den nye foreløbige bevilling lyder på 797.446 kr. Det forventes, at der overføres ca. 268.000 kr.
fra 2010 til 2011.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. december 2010:
På baggrund af den beskårede bevilling til LBR for 2011, finder LBR det ikke længere muligt at
finansiere en koordinator fra 1. januar 2011.
Opgaver, som LBR fremadrettet ønsker løst, kan afregnes på timebasis.
Det aftaltes, at punktet tages op til næste LBR-møde med henblik på vurdering af fremtidig
timepris og afløb af opgaver i tilknytning til nuværende opgaver.
Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Tidsregistrering projektkoordinator
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Status projekt Klar til uddannelse

J.nr.:

15.20.05P20/dwjckbo
10/11378

Side 496

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. 25. november 2010.
Status
Der har i alt været visiteret 28 unge til projektet. Der er pt. 12 deltagere tilknyttet projektet, hvoraf der er aftaler vedrørende praktik eller opstart på uddannelse for 8 deltagere.
Oversigt over deltagere, handleplaner samt udslusning er vedlagt som bilag.
Jobcentret foreslår, at LBR tager status til orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. december 2010:
Status taget til orientering.
Projektmedarbejder inviteres til næste LBR-møde og det undersøges, om målgruppen kan udvides.
Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Status på deltagere pr 25 november 2010
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Strategiseminar i forhold til den fremtidige aktiveringsindsats

J.nr.:

15.20.00P22/dwjctk
10/25349

Side 497

Åben sag
BE/LBR

Resumé:
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2011 er der indgået to politiske aftaler med afgørende betydning i forhold til de økonomiske vilkår for beskæftigelsesområdet. Dette betyder,
at de økonomiske rammer der gælder for beskæftigelsesområdets nuværende aktiveringsstrategi, ikke længere er tilstede.
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indkalder arbejdsmarkedets parter iBrønderslev Kommune samt andre relevante interessenter til et
strategiseminar, hvor fremtidige prioriteringer i aktiveringsindsatsen bliver drøftet.
Sagen fremsendes til LBR til orientering.

Sagsfremstilling:
Beskæftigelsesudvalget og arbejdsmarkedets parter i Brønderslev Kommune, afholdt den 20.
august 2009 et strategiseminar på Hedelund. Resultat af seminaret var en aktiveringsstrategi,
som blev godkendt i Byrådet den 26. november 2009. På baggrund af aktiveringsstrategien er
der iværksat en tidlig og kontinuerlig aktiveringsindsats for alle målgrupper blandt andet gennem kompetenceafklaringsforløb. Indsatsen er iværksat i regi af Learncentret og efter en ”bestiller og udfører” model, hvor Jobcentret køber aktiveringsforløb af Learncentret.
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2011 er der indgået to politiske aftaler med afgørende betydning i forhold til de økonomiske vilkår, som aktiveringsstrategien bygger på. De 2
aftaler er:
•

Slut med nytteløs aktivering - ledige skal ud på virksomhederne

•

Politisk aftale om en bedre indsats for syge

Begge aftaler ventes færdigbehandlet den 17. december 2010 og lovgivningen træder i kraft pr.
1. januar 2011. Hovedtrækket i aftalerne er en harmonisering af refusionsreglerne. I alle målgrupper modtages 50% i statsrefusion på forsørgelsesydelsen, når borgeren deltager i et virksomhedsrettet aktiveringstilbud (Job med løntilskud) eller ordinær uddannelse. Deltager borgeren i andre typer af aktiveringstilbud, eller er passiv, modtages 30% i statsrefusion på forsørgelsesydelsen. Der er desuden indført et fælles driftsloft for alle målgrupper.
Ovenstående betyder, at de økonomiske vilkår som aktiveringsstrategien bygger på, ikke længere er tilstede fra 1. januar 2011. Beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune står således
i en ny situation i forhold til da aktiveringsstrategien blev formuleret i 2009. Beskæftigelsesudvalget har på et ekstraordinært møde den 8. november 2010 tilkendegivet, at der fortsat skal
arbejdes indenfor aktiveringsstrategiens grundpræmisser om, at aktiveringsindsatsen skal være
individuelt tilrettelagt og give mening for den enkelte, sat i forhold til arbejdsmarkedets behov.
Det vil dog være nødvendigt, at foretage en anden prioritering i indsatsen end hidtil.
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For at sikre en bred lokal forankring af den fremtidige aktiveringsindsats i Brønderslev Kommune, forslår Fagenheden, at Beskæftigelsesudvalget indkalder til et nyt strategiseminar i januar
måned 2011, hvor der arbejdes med at tilpasse aktiveringsstrategien i forhold til de nye økonomiske rammer der eksisterer for indsatsen, samt udfordringerne på det nuværende og fremtidige lokale og regionale arbejdsmarked. Deltagerne i seminaret forventes at være: Det Lokale
Beskæftigelsesråd, øvrige repræsentanter for arbejdsmarkedets parter samt repræsentanter fra
de lokale A-kasser. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at temaerne
for seminaret er:
•

Orientering om de nye økonomiske vilkår for beskæftigelsesindsatsen.

•

Hvordan prioriterer vi indenfor de økonomiske rammer?

•

Hvordan skabes en effektiv og jobrettet aktiveringsindsats indenfor de rammer der er til
rådighed.

•

Hvordan kan vi skabe et endnu tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv, i forhold
til det rummelige arbejdsmarked?

•

Hvordan sikrer vi, at de aktiviteter der iværksættes i ledigheds og sygefraværsforløbet,
er med til at ruste arbejdsstyrken til udfordringerne på arbejdsmarkedet på kort såvel
som på lang sigt.

Jobcentret foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13. december 2010:
Godkendt.
Ole Andersen var fraværende.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. december 2010:
Taget til orientering.
Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Notat vedr. aktiveringsstrategi for 2010
Aftaletekst for aftale om sygefraværsindsatsen
Aftaletekst - En beskaeftigelsesindsats der virker
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Opfølgningsmøde med Beskæftigelsesregion Nordjylland - 3. kvartal
2010

J.nr.:

15.00.00P35/dwjctk
10/25043

Åben sag
BE/LBR

Resumé:
Beskæftigelsesregion Nordjylland afholder kvartalsvise dialogmøder med jobcentrene i Nordjylland. Dialogmøderne tager udgangspunkt i beskæftigelsesregionens opfølgningsrapporter for
jobcentrene. Beskæftigelsesregionen har fremsendt referat fra møde med Jobcentret.
Det foreslås, at LBR og Beskæftigelsesudvalget tager referatet til efterretning.

Sagsfremstilling:
Dialogen med Beskæftigelsesregionen tager udgangspunkt i de kvartalsvise opfølgningsrapporter som Beskæftigelsesregionen udarbejder. Mødet i oktober 2010 tog udgangspunkt i opfølgningsrapporten for 2. kvartal 2010. Rapporten kan læses i sin helhed på følgende link:
http://www.brnordjylland.dk/Resultatopfoelgning.aspx
Af referatet fremgår, at Jobcentret siden marts 2010 har haft en positiv udvikling på Beskæftigelsesministerens første mål vedr. arbejdskraftreserven (arbejdsmarkedsparate ledige med en
ledighed over 3 måneder). Trods en mindre stigning i forhold til forrige år er denne stigning mindre end de øvrige jobcentre i både klyngen og Nordjylland. Siden marts måned 2010 har Jobcentret oplevet et fald i arbejdskraftreserven. Jobcentret vurderer, at årsagen til den positive udvikling skyldes, at der er tilført flere hænder til området, og der er kommet mere kontinuitet på
området. Jobcentret forventer, at den positive udvikling fortsætter.
På Beskæftigelsesministerens andet mål omhandlende sygedagpengesager over 26 uger har
Jobcenter Brønderslev oplevet en stigning i antallet af langvarige sager. I Nordjylland iøvrigt og i
resten af landet har man haft et fald på henholdsvis 7% og 3%. Der har manglet ressourcer i
Jobcentrets sygedagpengeafdeling. Men der afsluttes nu igen flere sager over 26 uger. Sygedagpengemodtagere aktiveres i høj grad i Learncentret men også via KIA-Pro projektet. Jobcentret forventer, at sygedagpengeafdelingen vil være oppe i fulde omdrejninger igen omkring
årsskiftet, og ser dermed positivt på udviklingen i 2011.
I forhold til Beskæftigelsesministerens tredje mål, vedr. de unge under 30 år har Brønderslev
Kommune haft en mindre stigning i antallet af ledige under 30 år. Stigningen har dog været
mindre, end hos de øvrige jobcentre i Nordjylland. Det er Jobcentrets vurdering, at mange af de
’stærke’ unge er gået i uddannelse. Indsatsen har i høj grad været båret af en håndholdt indsats
med fokus på vejledning og konsekvens.
Jobcentret foreslår, at LBR tager referatet fra opfølgningsmødet med Beskæftigelsesregionen
til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13. december 2010:
Til efterretning.
Ole Andersen var fraværende.
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Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. december 2010:
Taget til efterretning.
Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Opsamling på den netop afsluttede dialogrunde - Opsamling på møderunde
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Opfølgning på beskæftigelsesplan 2010 for 3. kvartal

J.nr.:

15.00.00P16/dwjctk
09/10321

Side 501

Åben sag
BE/LBR

Resumé:
Jobcentret udarbejder kvartalsvis en opfølgning i forhold til den aktuelle Beskæftigelsesplan.
Jobcentret har nu udarbejdet opfølgningsrapport for 3. kvartal 2010 i forhold til Beskæftigelsesplan 2010.
Sagen fremsendes til efterretning i LBR.

Sagsfremstilling:
Overordnet set fortsætter fremgangen fra 2. kvartal i 2010. Ledigheden for de forsikrede ledige
ramte 796 fuldtidsledige i august måned 2010, det laveste niveau siden januar 2009. I forhold
til at bekæmpe langtidsledighed (arbejdskraftreserven) samt ungdomsledigheden er Jobcenter
Brønderslev fortsat blandt de jobcentre, der har den bedste udvikling, både i forhold til de øvrige
jobcentre i klyngen samt de øvrige nordjyske jobcentre.
Status quo på Kontanthjælpsområdet
Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere har været relativt stabilt i 3. kvartal 2010. Der
kan konstateres en mindre stigning. Det skyldes hovedsageligt en stigning i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Resultatmålet for antallet af kontanthjælpsmodtagere opfyldes
pt. Der har fra uge 24 til uge 39 i 2010 været en mindre stigning i antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Indsatsmålet om 45% i aktivitet opfyldes dog ikke pt.
I forhold til kontanthjælpsområdet er planen, at Jobcentret pr. 15. november 2010 starter op
med at kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 overgår til Learncentret til afklaringsforløb og
efterfølgende tilbud. Dette gælder dog ikke personer der er omfattet af match 2, hvor der er
igangsat/behov for yderligere socialfaglige/behandlingsmæssige tiltag eller det vurderes, at pgl.
har andre problematikker, der gør, at pgl. ikke kan deltage i et afklaringsforløb). Ved dette tiltag
forventes det at aktiveringsgraden vil kunne hæves.
I forhold til rettidighed for jobsamtaler er der fortsat stort fokus på dette. Det skal bemærkes, at
en del af overskridelserne skyldes udeblivelser fra borgere, hvorved borgerne efterfølgende
sanktioneres og trækkes i ydelse. Endvidere tages der ikke i registreringerne for rettidighed
hensyn til, hvorvidt en borger er på barsel trods det, at der ikke her skal afholdes jobsamtaler.
Tallene er derfor ikke helt reelle.
Fald i antallet af A-dagpengemodtagere
Ledigheden toppede i februar 2010 med 1335 bruttoledige fuldtidspersoner. Sidenhen er der
sket et markant fald med 539 personer fra marts til maj måned 2010. En del af forklaringen på
dette er de sæsonudsving, der traditionelt registreres henover foråret og sommeren, men samtidig er det positivt, at ledigheden i Brønderslev Kommune er lavere end gennemsnittet hos de
sammenlignelige kommuner.
I forhold til langtidsledigheden er antallet af A-dagpengemodtagere med mere end 3 måneders
ledighed fortsat faldende i 3. kvartal 2010. Ledigheden toppede i marts måned 2010 med 486
personer. Siden da er langtidsledigheden faldet med 152 personer til 334 personer i august
2010. Jobcentret har en bedre udvikling end gennemsnittet blandt de øvrige jobcentre i klyngen
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på dette område.
Aktiveringsprocenten ligger i uge 38 i 2010 på 34%. Aktiveringsgraden har været stigende henover 3. kvartal 2010.
Udfordringer på sygedagpengeområdet
På forløb over 26 uger, er de seneste tilgængelige data fra juli 2010. Disse data viser, at Brønderslev Kommune har haft en stigning i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger på 4% i
forhold til juli 2009. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen viser et fald på 3%.
Der har i gennemsnit været 400 sager mellem 5 og 52 uger i de første 3 kvartaler af 2010. Der
har været et fald i antallet af sager mellem 5 og 52 uger i forhold til 2. kvartal 2010. Antallet af
langvarige sager over 52 uger har i hele perioden ligget mellem 120 og 130 uger. Da antallet af
sager mellem 5 og 52 uger er reduceret, forventes det, at antallet af langvarige sager nedbringes i 4. kvartal 2010. Herudover er Jobcentret pt. i gang med en intern omstrukturering. Med ny
organisering og nye metoder og flows, forventer Jobcentret, at der ved årsskiftet kan ses en
ændret tendens i udviklingen. Det samme gælder for udviklingen i sager over 26 uger.
Der har været en kraftig stigning i antallet af aktiverede sygedagpengemodtagere. Aktiveringsprocenten for sygedagpengemodtagere mellem 9 og 51 uger er steget fra 20% i uge 3 til 49% i
uge 39 i 2010.
Ledighedsydelse
Antallet af ledighedsydelsessager har hele året ligget mellem 128 og 154 sager, i uge 39 var
der 148 ledighedsydelsessager. Antallet af langvarige sager over 78 uger har ligget stabilt mellem 40 og 48 sager i 3. kvartal 2010.
Jobcentret vurderer, at stigningen i antallet af ledighedsydelsesmodtagere skyldes, at mange
sygedagpengesager afsluttes til ledighedsydelse/fleksjob. Desuden har jobcentret mange
fleksjob inden for det private erhvervsliv, som har været berørt af krisen.
Aktiveringsgraden har været stigende i 3. kvartal 2010, og antallet af borgere i aktivering balancerer lige omkring måltallet i flere uger. I uge 39 var indsatsmålet opfyldt. Der fokuseres p.t. på
at få de ledige i aktivitet. Mange ledighedsydelsesmodtagere er langt fra arbejdsmarkedet. En
praktik kan opkvalificere den ledige eller afklare vedkommende i forhold til anden forsørgelse.
Der iværksættes endvidere kompetenceafklaringsforløb her i sidste kvartal 2010 for målgruppen.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 8. november 2010:
Til efterretning.

Sagsfremstilling til Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. december 2010:
Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager opfølgningen på beskæftigelsesplanen for 3.kvartal til efterretning.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. december 2010:
Taget til efterretning.
Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 14. december 2010

Bilag:

Opfølgningsrapport for 3. kvt 2010
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Mødekalender 2011 for LBR

J.nr.:

00.01.00A14/dwsvldf
10/7004

Side 504

Åben sag
LBR

Resumé:
Jobcentret fremsender forslag til mødekalender 2011 for Det Lokale Beskæftigelsesråd til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Jobcentret har udarbejdet forslag til mødekalender 2011 for Det Lokale Beskæftigelsesråd.
Jobcentret foreslår, at LBR holder møde 6 gange årligt således, at første møde bliver gennemført i februar måned og herefter ca. hver anden måned. Det vil være muligt at afholde ekstra
møder, hvis der bliver behov herfor.
Mødedatoer tilpasses i forhold til udvalgs- og byrådsmøder samt beskæftigelsesplan.
Projektkoordinator udarbejder og udsender endelig mødeplan til LBR.
Udkast til mødekalender 2011 for LBR:
Mødeart
Dato
LBR-møde
2. februar
Høringsmøde med Beskæfti- Februar måned
gelsesudvalget vedr. produktionsplan
LBR-møde
12. april
LBR-møde
14. juni
LBR-møde
23. august
LBR-møde
11. oktober
LBR-møde
13. december

Tidspunkt
Kl. 15.30

Kl. 15.30
Kl. 15.30
Kl. 15.30
Kl. 15.30
Kl. 15.30

Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender oplægget til mødekalender
2011.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. december 2010:
Projektkoordinator udarbejder ny plan, hvor mødedatoer er placeret i lige uger og under hensyntagen til mødedatoer i Byråd og politiske udvalg.
Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.
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Høringssvar - Anvendelse af offentlig jobtræning med løntilskud

J.nr.:

15.20.03K04/dwjckbo
10/23536

Side 505

Åben sag
LBR/BE/ØK/BY

Resumé:
Det Lokale Beskæftigelsesråd har udarbejdet høringssvar vedrørende anvendelse af offentlig
jobtræning med løntilskud.
På grund af ændrede forudsætninger genfremsendes høringssvaret til fornyet drøftelse i LBR.

Sagsfremstilling:
Det Lokale Beskæftigelsesråd har i møde den 28. oktober 2010 udarbejdet høringssvar vedrørende anvendelse af offentlig jobtræning med løntilskud.
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at høringssvaret tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 8. november 2010:
Udvalget bakker op om LBR´s udtalelse, og fremsender udtalelsen til Økonomiudvalget til orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. oktober 2010:
LBR udarbejder høringssvar.
Høringssvaret vedlægges referat.
Lisbeth Fruensgaard var fraværende
Beslutning i Økonomiudvalget den 17. november 2011:
Til efterretning.

Sagsfremstilling til MED-Hovedudvalget den 1. december 2010:
I forbindelse med drøftelse af dette punkt i MED-Hovedudvalget har næstformanden anmodet
om, at udvalget drøfter holdningen til oprettelse af løntilskudspladser på områder, hvor der som
følge af budget 2011 sker personalereduktioner. Oversigt over godkendte løntilskudspladser
vedhæftes.
Beslutning i MED-Hovedudvalget den 1. december 2010:
MED-Hovedudvalget tager sagen til efterretning. Kataloget over løntilskudspladser er derfor
fortsat gældende.
Der skal være opmærksomhed omkring, at der ikke sker en opgaveglidning for personer i løntilskudsjob som følge af ressourcemangel på de enkelte arbejdssteder i konsekvens af personalereduktioner.
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Organisation og Personale vil sørge for en revurdering af skemamaterialet ved behov for dette.
Der skal ikke ske en re-definition af de 168 løntilskudspladser i Brønderslev Kommune, idet disse job er ekstraordinære ifølge jobbeskrivelserne.
Udvalget erkender det dilemma der eksisterer som følge af krav om oprettelse af løntilskudsjob
samtidig med, at der sker afskedigelser i organisationen, men erkender at der ikke er mulighed
for en lokal løsning af dette dilemma, idet oprettelse af løntilskudspladser er et lovkrav. Det er
dog stadig vigtigt at huske, at der i alle tilfælde skal være tale om merbeskæftigelse.
Per Kronborg Christensen og Marianne Nelving var fraværende. Annette Larsen mødt ved Lene
Svenningsen.

Sagsfremstilling til Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. december 2010:
Jobcentret fremsender, på baggrund af de forventede lovændringer på aktiveringsområdet i forbindelse med finanslovens vedtagelse, LBRs høringssvar om anvendelse af offentlig jobtræning
med løntilskud til fornyet drøftelse.
Jobcentret foreslår, at LBR drøfter sagen.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. december 2010:
Grundet ændringer i forbindelse med Finansloven har LBR undladt at tage kontakt til de øvrige
LBR med henblik på kontakt til ministeren.
Sagen sendes til orientering i MED-udvalget.
Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd vedrørende anvendelse af offentlig løntilskudspladser
Oversigt over løntilskudspladser 2010
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Midler til forberedende voksenundervisning (FVU) til ledige over 30 år.

J.nr.:

15.20.00Ø36/dwjckbo
10/25147

Åben sag
BE/LBR

Resumé:
Jobcentret fremsender sag til orientering vedrørende ikke forbrugte midler til gennemførelse af
forberedende voksenundervisning (FVU) for ledige over 30 år.

Sagsfremstilling:
Jobcentret ansøgte i august måned 2010 Beskæftigelsesregion Nordjylland om andel i midlerne
i Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for ledige
over 30 år, som ikke har en ungdomsunddannelse, og hvor en vejledende skrivetest for voksne
viser, at den ledige har behov for at forbedre sine læse-, skrive- eller regnekundskaber.
Jobcentret ansøgte om i alt 261.462 kr. til iværksættelse af FVU for 50 ledige i målgruppen
(kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige) og fik i september måned 2010 bevilget
184.000 kr. af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Betingelsen for bevillingen var, at FVU forløbene blev
gennemført inden udgangen af 2010.
Tilbuddet om FVU blev tilrettelagt i samarbejde med AOF Dronninglund, som skulle forestå undervisningen. Der blev planlagt i alt 4 forløb af 10 deltagere med opstart i uge 43 2010 og de
næste forløb i ugerne efter således, at alle forløb var gennemført inden udgangen af 2010.
Det viste sig ikke muligt at finde nok deltagere til forløbene, da det kræver en længere tidshorisont at visitere.
Jobcentret rettede på denne baggrund henvendelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen om muligheden for at udskyde anvendelsen af midlerne til 2011. Arbejdsmarkedsstyrelsens tilbagemelding
var negativ.
Der er mulighed for at søge nye midler i 2011 til FVU forløb for ledige over og under 30 år.
Jobcentret fremsender sagen til orientering.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13. december 2010:
Til efterretning.
Ole Andersen var fraværende.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. december 2010:
Taget til orientering.
Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Ansøgning til pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser.
tilskudsbrev fra AMS af 02-09-10.
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Status Økonomi

J.nr.:

00.03.00Ø02/dwokjf
08/6851

Side 508

Åben sag
LBR

Resumé:
Økonomioversigt pr. 30. november 2010 der viser, hvor meget LBR har tilbage af bevillingen for
2010.
Sagen fremsendes til LBR til efterreting.

Sagsfremstilling:
Center for Økonomi fremsender økonomirapport/budget for 2010.
LBR´s budget for 2010 udgør 1.578.306 kr. Der er pr. 30. november bevilget 1.309.610 kr. Der
er således 268.696 kr. tilbage til nye tiltag i 2010. Beløbet kan dog overføres til 2011.
Det faktiske forbrug pr. 30. november udgør 821.285 kr.
Center for Økonomi foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager økonomirapporten til efterretning.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. december 2010:
Taget til efterretning.
Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

LBR-Status økonomi 30.11.10
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Statistik LBR

J.nr.:

00.01.00A10/dwjckbo
08/13745

Side 509

Åben sag
LBR

Resumé:
Jobcentret og Center for Økonomi fremsender statistik til LBR til efterretning.

Sagsfremstilling:

Jobcentret har pr. 1. december 2010 udarbejdet oversigt over forløb i forhold til virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob santvoksenlærlinge og pr. 29. november 2010 udarbejdet oversigt
over virksomhedscentre samt antal anvendte pladser.
Center for økonomi har pr. 31. oktober 2010 udarbejdet oversigt over udviklingen i udgifter til og
antal på kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse.
Vedrørende offentlige løntilskudspladser så er 92 ud af 168 løntilskudspladser besat.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. december 2010:
Til efterretning.
Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Oversigt virksomhedscentre 29.11.10
Statistik pr .01.12.10
grafer pr. 31.10.10
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Orientering

J.nr.:

00.01.00I06/dwjckbo
09/13241

Side 510

Åben sag
LBR

Sagsfremstilling:

Følgende punkter er til orientering:
•

Brunchmøde/virksomhedsnetværk.

•

Status projekt unge mentorkorps.

•

Status KLs ungepartnerskabsprojekt.

•

Virksomhedsrettet indsats for de 15-17 årige.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. december 2010:
Brunchmøde: Afholdt den 16. november 2010. 11 virksomheder deltog. Fremadrettet inviteres
LBR med til lignende møder.
Ungementorkorps: Informationsmøde den 16. november 2010, hvor der deltog ca. 60 personer.
Der er p.t. modtaget 56 ansøgninger.
Ungepartnerskabsprojekt: Politisk seminar den 10-11/3-11. Næste netværksmøde den 27. januar 2011.
Virksomhedsrettet indsats: Der er p.t. henvist 1 ung.
Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.
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Eventuelt

J.nr.:

00.01.00I08/dwjckbo
09/24363

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. december 2010:
Intet.
Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.
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Punkter til næste møde i LBR

J.nr.:

00.01.00I08/dwjckbo
10/11377

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. december 2010:
Orientering om strategiseminar.
Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.
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Åben sag
LBR

