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Godkendelse af dagsorden

J.nr.:

00.01.00G01/dwjckbo
09/24362

Side 513

Åben sag
LBR

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden for møde i LBR den 9. februar 2011.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at dagsorden for møde den 9. februar 2011 godkendes.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. februar 2011:
Godkendt.
Per Nielsen, Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.
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Bemærkninger til referat

J.nr.:

00.01.00G01/dwjckbo
09/24361

Sagsfremstilling:
Bemærkninger til referat fra møde i LBR den 14. december 2010.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. februar 2011:
Ingen.
Per Nielsen, Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Side 514

Åben sag
LBR
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Status projekt Klar til uddannelse

J.nr.:

15.20.05P20/dwjckbo
10/11378

Side 515

Åben sag
LBR

Resumé:

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

Sagsfremstilling:

LBR bevilligede i møde den 18. februar 2010 midler til projekt Klar til uddannelse. LBR besluttede i forbindelse med bevillingen at få løbende status på projektet.
Jobcentret har på denne baggrund udarbejdet status pr. 20. januar 2011.
Status
Der har i alt været visiteret 35 unge til projektet. Der er pt. 13 deltagere tilknyttet projektet, hvoraf der er aftaler vedrørende praktik eller opstart på uddannelse for de 6 deltagere.
Oversigt over deltagere, handleplaner samt udslusning er vedlagt som bilag.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager status til orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. februar 2011:
Taget til orientering.
Per Nielsen, Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Status på deltagere januar 2011
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Mødekalender 2011 for Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

J.nr.:

00.01.00A14/dwsvldf
10/7004

Åben sag
LBR

Resumé:
Jobcentret fremsender forslag til mødekalender 2011 for LBR til drøftelse.

Sagsfremstilling:

LBR behandlede i møde den 14. december 2010 forslag til mødekalender for 2011 og havde i
den forbindelse nogle ønsker til ændringer.
Jobcentret har på denne baggrund udarbejdet nyt forslag til mødekalender 2011 for LBR.
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 er tilpasset i forhold til udvalgs- og byrådsmøder samt beskæftigelsesplan.
Udkast til mødekalender 2011 for LBR:
Mødeart
Dato
Høringsmøde med Beskæftigelsesudvalget vedr. produktionsplan
LBR-møde
LBR-møde
LBR-møde
LBR-møde
LBR-møde

Tidspunkt

Februar måned
22. marts
31. maj
23. august
01. november
13. december

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

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR godkender oplægget til mødekalender for
2011.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. februar 2011:
Godkendt.
Per Nielsen, Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.
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Alternativt forslag til mødeplan for Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)
i 2011

J.nr.:

15.00.05A26/dwjclb
11/2758

Åben sag
LBR

Resumé:
Som led i finansloven for 2011 er bevillingen til LBR beskåret kraftigt.
Jobcentret foreslår, at antallet af møder for LBR nedsættes til 4 møder i 2011.

Sagsfremstilling:

Som led i finansloven for 2011 er midlerne til LBR reduceret kraftigt for 2011.
LBR deltager i 2 større projekter i 2011 i form af deltagelse i styregrupper. Der stilles hermed
forslag om, at antallet af møder skæres væsentligt ned i 2011 set i forhold til det foreslåede antal møder.
Følgende møder foreslås planlagt for 2011:
•

3 marts – fælles møde med RBR.

•

Start juni – hvor Beskæftigelsesplanen bør drøftes.

•

Slutningen af august – Høring til Beskæftigelsesplanen skal afgives.

•

Slutningen af oktober – tiltag for 2011 skal evalueres.

Udover ovenstående møder kan LBR indkaldes, hvis der bliver behov herfor. LBR er repræsenteret i styregruppe/arbejdsgrupper for den nye aktiveringsstrategi og for udarbejdelse af ungestrategien.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR drøfter og tager stilling til alternativ mødeplan
for 2011.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. februar 2011:
Tages op på et senere LBR-møde.
Per Nielsen, Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.
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Analyse af det lokale arbejdsmarked

J.nr.:

15.20.00G12/dwjctk
11/1413

Side 518

Åben sag
BE/LBR

Resumé:
Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med analysefirmaet Mploy udarbejdet en
analyse af lønmodtagerbeskæftigelsen i Brønderslev Kommune.
LBR bedes tage analysen til orientering.

Sagsfremstilling:
Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med analysefirmaet Mploy udarbejdet en
analyse af lønmodtagerbeskæftigelsen i de nordjyske kommuner. Analysen tager afsæt i data
fra beskæftigelsesministeriets analyseregister (DREAM). Der tages udgangspunkt i udviklingen
på arbejdsmarkedet de seneste to år, analysen giver derved et godt indblik i, hvorledes finanskrisen har påvirket beskæftigelsen i Brønderslev Kommune.
Det bør bemærkes, at en stor andel af de beskæftigede i Brønderslev Kommune har deres arbejdsplads uden for kommunen. Mere end 40% har deres arbejdsplads uden for kommunegrænsen. Brønderslev Kommune er derved den kommune i Vendsyssel, der har den største
andel af udpendlere. Langt størstedelen af de borgere der pendler ud af kommunen, er beskæftiget i Aalborg. Mere end 4000 beskæftigede, med bopæl i Brønderslev Kommune, pendler til
Aalborg Kommune. Der er også en stor pendling til henholdsvis Hjørring og Frederikshavn
Kommuner.
I det nedenstående følger de væsentligste konklusioner fra analysen:
Der er blevet 900 færre lønmodtagere med bopæl i Brønderslev Kommune fra august 2008 til
august 2010, hvor beskæftigelsen var på 14.278 personer. Det svarer til et fald på knap 6%.
Faldet i beskæftigelsen har været relativt mindre i Brønderslev Kommune end i Nordjylland som
helhed og resten af landet.
Gennem krisen, som startede i 2008, har borgerne i Brønderslev Kommune mistet flest job inden for handel, jern og metal samt bygge og anlæg, mens det især er handel og serviceerhvervene, der har efterspurgt mere personale i 2010.
Specielt Jern og metalindustrien har været hårdt ramt af krisen. Der er i perioden forsvundet
300 stillinger inden for branchen. Dette svarer til en reduktion på 25%, i forhold til antallet af beskæftigede før krisen. Indenfor bygge- og anlægssektoren, har der været et fald i antallet af ansatte på 17% i forhold til niveauet før krisen. Det svarer til, at mere end 200 stillinger er blevet
nedlagt.
Beskæftigelsen i Brønderslev Kommune er dog ikke gået i stå, der er mange, der finder job.
2008 var et år præget af fremgang, hvor der blev skabt flere jobs, end der blev nedlagt. Fra 3.
kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 viser analysen, at billedet var vendt, her blev der nedlagt flere
jobs, end der blev skabt. Antallet af jobnedlæggelser og jobskabelser er forholdsvist højere for
borgere bosat i Brønderslev Kommune end i resten af regionen.
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Langt størstedelen af de borgere, der har mistet jobbet i begyndelsen af finanskrisen, har fundet
beskæftigelse inden for samme branche, som de var beskæftiget indenfor før krisen. Det er dog
også en del af de ledige fra brancher med stor beskæftigelsesnedgang, som har opnået beskæftigelse i andre brancher.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager analysen fra Beskæftigelsesregionen til
orientering.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 31. januar 2011:
Til orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. februar 2011:
Taget til orientering.
Per Nielsen, Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Nyt om udviklingen i beskæftigelsen - Brønderslev
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Styringshjul for 2011 på Beskæftigelsesområdet

J.nr.:

15.20.00G01/dwjctk
11/1406

Side 520

Åben sag
BE/LBR

Resumé:
Styringshjulet for 2011 indeholder centrale deadlines for beskæftigelsesindsatsen i Brønderslev
Kommune. LBR bedes tage styringshjulet til orientering.

Sagsfremstilling:
Fagenheden for Beskæftigelse har modtaget styringshjulet for 2011 fra Beskæftigelsesregion
Nordjylland. Fagenheden har tilpasset styringshjulet til Brønderslev Kommune.
Styringshjulet
visualiserer
årets
gang
i
beskæftigelsessystemet,
og indeholder
de centrale deadlines for beskæftigelsesindsatsen i 2011. Af styringshjulet fremgår det, hvornår
beskæftigelsesplan
2012 samt
resultatrevisionen
for
2010
skal
behandles
i Beskæftigelsesudvalg, LBR, Økonomiudvalg samt Byråd.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager styringshjulet for 2011 til orientering.

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

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 31. januar 2011:
Til orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. februar 2011:
Taget til orientering.
Per Nielsen, Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Styringshjulet 2011
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Invitation til seminar i ungepartnerskabet - Vendsyssel

J.nr.:

15.20.00P20/dwjckbo
10/15686

Side 521

Åben sag
LBR/BE

Resumé:
Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn Kommuner er med i et ungeprojekt støttet af Socialfondsmidler.
Som opstart på projektet inviteres Formandsskabet i Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd til et seminar den 18. marts 2011 på Hotel Viking i Sæb.
Sagen fremsendes til LBR til orientering.

Sagsfremstilling:
Formandsskabet inviteres til seminar som led i præsentation af projekt Ungeindsatsen i Vendsyssel. Udover at blive præsenteret for projektet indledes dialog om partnerskabelse mellem de
inviterede parter.
Deltagere i seminaret bliver formandsskaberne i Beskæftigelsesudvalg og De Lokale Beskæftigelsesråd i henholdsvis Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev Kommuner, partnere i projektet
samt de projektkoordinatorer, som er tilknyttet projektet.
Seminaret vil foregå på Hotel Viking i Sæby den 18. marts 2011 fra kl. 8.30 til kl.12.00.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager invitationen til orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. februar 2011:
Jens Stokholm og Gitte Krogh deltager.
Per Nielsen, Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Indbydelse til partnerskabsseminar
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Evaluering af voksenlærlingekampagne

J.nr.:

15.20.00K09/dwjckbo
11/2551

Side 522

Åben sag
LBR

Resumé:
Jobcentret fremsender evaluering af voksenlærlingekampagne til LBR.
LBR bedes godkende merudgift samt tage evaluering af kampagnen til efterretning.

Sagsfremstilling:

LBR besluttede i møde den 28. oktober 2010 at iværksætte en lokal voksenlærlingekampagne
som en supplerende kampagne til den på det tidspunkt netop afsluttede regionale kampagne.
LBR bevilligede 127.000 kr. til kampagne på baggrund af tilbud fra konsulentfirmaet Wanek &
Myrner.
Kampagnen blev gennemført i perioden uge 44-47 i 2010 og indeholdt radiospots i lokalradioerne, annoncering i lokalaviser, merchandises til uddeling, brug af autocamper/kampagnebus i
den sidste uge af kampagnen for at skabe opmærksomhed og samtidig nå ud til flere med information om mulighederne i relation til voksenlærlingeordningen. Kampagnebussen var i
Brønderslev af to gange, i Hjallerup og Dronninglund én gang. Yderligere blev der som en event
i forbindelse med kampagnebussen gennemført en konkurrence, hvor der indgik spørgsmål om
voksenlærlingeordningen.
Evaluering
Der er blevet etableret 8 voksenlærlingeaftaler siden oktober 2010 og indtil udgangen af 2010.
Om det er en effekt af den virksomhedsrettede del (den regionale kampagne) eller den borgerrettede del (den lokale kampagne) er ikke muligt at vurdere.
Radiospottene og annoncering fungerede fint lige som konkurrencen havde stor deltagelse.
Jobcentrets vurdering er, at konceptet med autocamper/kampagnebussen var fint, men at årstiden nok ikke var den bedste, da det var koldt og regnede. Yderligere var det valgte tidsrum kl.
11-15 på dagene heller ikke optimalt. Det skulle i stedet være i tidsrummet kl.15 til butikkernes
lukketid samt lørdag formiddag eller i forbindelse med et open by night arrangement eller lignende.
Økonomi
Udgiften til voksenlærlingekampagnen udgør i alt 136.715 kr., hvilket er en overskridelse på
9.465 kr. i forhold til bevillingen på 127.250 kr., som var baseret på tilbuddet fra konsulentfirmaet Wanek & Myrner
Af de 136.715 kr. udgjorde udgifterne til Wanek og Myrner 136.338 kr. Merforbruget skyldes
udgifter til levering og afhentning af autocamper, tryk af informationsfoldere til uddeling m.m.
Merudgiften indgår i regnskab for 2010. De enkelte udgifter fremgår af vedlagte bilag.
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Yderligere har der været udgifter til diverse (benzin m.m.) som udgør 377 kr.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR godkender merforbruget på 9.465 kr. og tager
evalueringen til efterretning.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. februar 2011:
LBR godkendte merforbrug og tog evalueringen til efterretning.
Per Nielsen, Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Regnskab voksenlærlingekampagne
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Evaluering af temaarrangement

J.nr.:

00.05.07G01/dwjckbo
10/6862

Side 524

Åben sag
LBR

Resumé:
Jobcentret fremsender evaluering af temaarrangementet ”Er du klar til fremtidens arbejdsmarked" til orientering i LBR.

Sagsfremstilling:

I møde den 18. februar 2010 bevilligede LBR 150.000 kr. til uddeling af virksomhedspris kombineret med temaarrangement.
Jobcentret har udarbejdet evaluering af arrangementet.
Formål/indhold
Formålet med arrangementet var at anerkende og synliggøre indsatsen på det rummelige arbejdsmarked samt at profilere LBR ikke kun overfor virksomheder men også overfor borgere i
Brønderslev Kommune.
Målgruppe
Deltagerkredsen til temaarrangementet var alle virksomheder og borgere i Brønderslev Kommune samt ansatte ved Brønderslev Kommune.
Tidspunkt
Arrangementet blev gennemført som et aftenarrangement den 23. november 2010 på Nordjyllands Idrætshøjskole.
Økonomi
Den samlede udgift til arrangementet udgjorde i alt 146.295 kr.
Evaluering
Der var ca.100 deltagere til arrangementet bredt fordelt på borgere, virksomheder og ansatte
ved Brønderslev Kommune. De tre oplægsholdere ( Johan Peter Paludan, René Nielsen og
Henrik Krogh) leverede alle interessante, underholdende og inspirerende oplæg.
Virksomhedsprisen blev uddelt til plejehjemmet Elmehøj.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager evalueringen til orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. februar 2011:
Taget til orientering.
Per Nielsen, Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Regnskab temaarrangement
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Status projekt Gældshospitalet

J.nr.:

15.20.05P20/dwjckbo
11/2552

Side 525

Åben sag
LBR

Resumé:

Jobcentret har udarbejdet status vedrørende projekt Gældshospitalet til orientering i LBR.

Sagsfremstilling:

LBR bevilligede i møde den 28. oktober 2010 midler til projekt Gældshospitalet I forbindelse
med bevillingen ønskede LBR at få løbende opfølgning på projektet . Jobcentret fremsender status på projektet pr. 1. februar 2011 til orientering i LBR.
Formål
Projekt Gældshospitalet yder anonym rådgivning og vejledning omkring gæld, økonomistyring
og budgetlægning i hverdagen.
Indhold
Gældshospitalet hjælper gennem individuel rådgivning om gæld samt vejledning i budgetlægning, adgang til offentlige støtteordninger mv. borgere til at forebygge en usund økonomi, løse
akutte gældssituationer samt forebygge opbygning af yderligere gæld.
Redskaberne i projektet er 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 til budgetlægning og økonomistyring. Målgruppen vil især omfatte personer på overførselsindkomst.
Organisering
Lederen af Projektværkstedet Mælkebøtten er økonomisk ansvarlig for Gældshospitalet, og udlåner gratis lokaler til Gældshospitalets daglige funktioner og arrangementer.
Projektet havde opstart november 2010.
Status
Der har i perioden november 2010 til udgangen af januar 2011 været gennemført rådgivningssamtaler med 10 borgere (2 på førtidspension, 1 på kontanthjælp, 3 i arbejde, 2 på starthjælp, 1
på dagpenge og 1 i aktivering).
Antallet af rådgivningssamtaler pr. borger varierer fra 2 til 8.
Resultatet har været etablering af afdragsordninger, oversigt over/styr på økonomi, hjælp med
kontakt til offentlige myndigheder m.m.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager status på projekt Gældshospitalet til
orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. februar 2011:
Taget til orientering.
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Bilag:

Registrering af borgerhjælp
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Ansøgning Vejlederseminar

J.nr.:

15.20.00Ø40/dwjckbo
09/9833

Side 527

Åben sag
LBR

Resumé:
Vejledernetværket Vendsyssel,. LO Frederikshavn ansøger LBR om 8.863 kr. til gennemførelse
af vejlederseminar. LBR skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling:
Vejledernetværket Vendsyssel ansøger LBR om midler til gennemførelse af vejlederseminar
den 23. marts 2011.
Formål
Formålet med seminaret er, at komme med bud på hvilke redskaber og muligheder der findes
for vejledere således, at gruppen af unge som ikke er kommet igang med en uddannelse, kan
hjælpes på bedst mulig måde.
Målgruppe
Målgruppen er alle vejledere og øvrige personer der arbejder med unge, som ikke har eller har
svært ved at få en uddannelse.
Organisering
Vejledernetværket Vendsyssel er tovholder på arrangementet.
Økonomi
LBR Brønderslev ansøges om 8.863 kr. (svarende til 21 % af den samlede udgift). Den samlede
udgift til seminaret udgør 42.205 kr., hvorfor der søges medfinansiering hos LBR i Hjørring og
Frederikshavn Kommuner.
Evaluering
Der vil efter seminaret blive evalueret på, hvad vejlederne har fået ud af at deltage.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR godkender ansøgningen under forudsætning
af at bevilling fra LBR Hjørring (behandles den 9. februar 2011) og LBR Frederikshavn (behandles den 2. februar 2011).

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

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. februar 2011:
Ansøgning imødekommet. LBR forventer 5 deltagere fra Jobcentret. Der skal ske personlig/deltagerafrapportering til LBR efterfølgende.
Per Nielsen, Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 09. februar 2011

Bilag:

Ansøgning - Vejlederseminar
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Regnskab for Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) - 2010

J.nr.:

00.03.00Ø02/dwokjf
08/6851
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Åben sag
LBR

Resumé:
Regnskab for 2010 der viser, at LBR overfører et overskud på 317.521 kr., hvilket svarer til 25%
af bevillingen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2010.
Sagen fremsendes til efterretning i LBR.

Sagsfremstilling:
Center for Økonomi fremsender regnskab til LBR for 2010. LBR´s budget for 2010 udgør
1.578.306 kr. Forbruget i 2010 er på 1.260.702 kr. Der er således et overskud på 317.604 kr.
Der kan kun overføres 25% af bevillingen for 2010 til 2011, hvilket svarer til 317.521 kr.
Der sendes 83 kr. tilbage til Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Der tages forbehold for Revisionens godkendelse af regnskabet.
Center for Økonomi foreslår, at LBR tager regnskabet til efterretning.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. februar 2011:
Taget til efterretning.
Per Nielsen, Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

LBR-Status økonomi - regnskab 2010
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Statistik LBR

J.nr.:

00.01.00A10/dwjckbo
08/13745
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Sagsfremstilling:
Jobcentret har:
•

Pr. 18. januar 2011 udarbejdet oversigt over forløb i forhold til virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob og voksenlærlinge.

•

Pr. 17. januar 2011 udarbejdet oversigt over virksomhedscentre samt antal anvendte
pladser.

Center for økonomi har:
•

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

Pr. januar 2011er der besat 96 ud af 168 løntilskudspladser.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at sagen tages til orientering

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. februar 2011:
Taget til orientering.
Der vil komme fast punkt på LBR-møder vedr. resultatoversigt og besparelsespotentialer.
Per Nielsen, Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Bilag:

Grafer pr. 31.12.10
Oversigt virksomhedscentre pr. 17.01.2011
Statistik pr. 18.01.11
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Orientering

J.nr.:

00.01.00I06/dwjckbo
09/13241

Sagsfremstilling:

Følgende punkter er til orientering:
•

Status KLs ungepartnerskabsprojekt.

•

Opfølgning på ungekonferencen og det videre arbejde med ungestrategi.

•

Opfølgning på strategiseminar.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. februar 2011:
Status KL: Der er pol. seminar den.10-11/3-2011.
Opfølgning ungekonference: Der er første møde i arbejdsgruppen den 14/2-2011.
Opfølgning strategi: Der er møde i styregruppen den 14/2-2011.
Per Nielsen, Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.

Side 531

Åben sag
LBR

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 09. februar 2011

16

Eventuelt

J.nr.:

00.01.00I08/dwjckbo
09/24363

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. februar 2011:
Intet.
Per Nielsen, Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.
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Punkter til næste møde

J.nr.:

00.01.00I08/dwjckbo
10/11377

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. februar 2011:
•

Opfølgning ungestrategi.

•

Opfølgning aktiveringsstrategi.

•

Resultatoversigt og besparelsespotentialer.

Per Nielsen, Hanne Christensen, Elly Henriksen og Henrik Gadeberg var fraværende.
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